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1.

ANTECEDENTS

Es proposa la implantació d’una via verda al terme municipal de Sant Andreu Salou connectada amb
Campllong i Cassà de la Selva.
La present actuació té interès territorial evident ja que ve mencionada com a proposta en el Pla de
Mobilitat Sostenible a la comarca del Gironès redactat pel Consell Comarcal del Gironès.
En aquest document es preveu en la acció 3.2: “Continuar estenent les vies verdes a la comarca “.
Específicament es diu que les actuacions a desenvolupar són: “A mig-llarg termini es planteja la
construcció de nous recorreguts com són: el tram entre Girona i Banyoles, entre Girona i Palamós, un
recorregut que remunti l Onyar i connecti amb la via verda de carrilet i un altre que voregi el riu Ter
(promogut pel Consorci Alba-Ter). Aquests recorreguts permetrien connectar una part molt important dels
municipis del Gironès “
Per altra banda aquesta actuació també es troba inclosa en el Pla Director de la Bicicleta de Catalunya on
es preveu com a projectes de futur el carril bicicleta de l’Onyar i el Carril bicicleta de Caldes de Malavella i
Llagostera.
Per tant la actuació que es presenta ja està prevista en la Planificació Territorial.
Per altra banda l’Ajuntament de Sant Andreu Salou ja està desenvolupant en aquests moments un
programa que comporta la connexió de tots els disseminats amb un carril bici segregat.
En aquests moments s’ha plantejat per part del Departament de Territori i Sostenibilitat una línia de
subvenció anomenada “RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de Juliol, de convocatòria de subvencions per
fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament (FEDER) “
Es tracta d’una subvenció que promou l'execució d'actuacions de vies ciclistes, amb la finalitat d'impulsar
una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura basada en l'ús de la bicicleta com a mode de transport
sostenible i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida
de les persones. Es preveu una actuació que impulsa actuacions específiques de vies ciclistes que
serveixen per a la mobilitat quotidiana i per a l'oci i la pràctica de l'esport i el turisme i que han s’han de
basar amb algunes de les següents característiques:
− Donen continuïtat a la xarxa interurbana i completen itineraris existents.
− Serveixen d'aportació o contribueixen a la creació de la xarxa.
− Donen resposta a necessitats concretes de millora de la mobilitat en bicicleta; concretament, faciliten
la connexió amb grans pols generadors de mobilitat i l'accessibilitat a estacions de transport públic
aïllades dels nuclis urbans.
− Milloren les condicions de circulació i la seguretat viària en els corredors de carreteres on hi ha un
elevat flux de vianants i ciclistes.
− Tenen traçats independents, recuperen antics traçats ferroviaris en desús o bé segueixen els corredors
de les carreteres.
Consegüentment, la subvenció té l'objectiu d'impulsar la mobilitat en bicicleta mitjançant:

− La construcció d'una xarxa de vies ciclistes, prioritzant aquelles actuacions que connectin diferents
nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport
públic, aïllats dels principals nuclis de població, amb l'objectiu de propiciar un transvasament modal en
aquests eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients
energèticament, i fomentar la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.
− La millora de la seguretat i prestacions de les vies ciclistes interurbanes existents.
− La continuïtat i coherència del conjunt de la xarxa de vies ciclistes interurbanes de Catalunya
mitjançant l'aplicació d'uns criteris de disseny i senyalització homogenis en tot el territori.
− El desenvolupament del cicloturisme mitjançant la construcció d'una xarxa de vies ciclistes connectada
i amb un impacte econòmic potencial en el territori.
Així doncs, es conclou que la línia de subvenció està pensada per actuacions que tinguin una projecció
d’Interès Territorial i que a partir actuacions puntuals es desenvolupi una actuació d’àmbit més gran.
Per altra banda s’ha de considerar que el municipi de Sant Andreu Salou ja fa anys que està implantant
una política de carrils bicicleta segregats. Aquesta política fa que en aquests moments ja hi ha diversos
trams implantats i el projecte que ara es proposa preveu de reconnectar els diferents trams i per tal de
implantar una via ciclista interconnectada amb diversos municipis veïns.
Es planteja una interconnexió amb els municipis veïns fins a connectar amb Girona, i per tant amb el
carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Amb la interconnectivitat plantejada la millora de la mobilitat entre els diferents termes municipals serà
més que evident i dona un important impuls a la mobilitat municipal.
La actuació millorarà molt la connectivitat dels habitants que viuen en el Sòl no Urbanitzable amb el nucli
urbà.
La via verda del carrilet està gestionada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona que en realitza la gestió i
el manteniment i tots els Ajuntaments inclosos dins aquesta actuació ja es troben consorciats amb el
Consorci de les Vies Verdes.
En data de gener de 2020 s’entrega el projecte “PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL
ONYAR-VERNEDA. TRAM 5 SANT ANDREU SALOU”, on es proposa la implantació d’una via verda al terme
municipal de Sant Andreu Salou connectada amb altres termes municipals com Cassa de la Selva, Fornells
de la Selva, Riudellots i Campllong.
En el moment de la redacció del present projecte, ja es disposa de la concessió de la subvenció.

2.

OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

A partir dels principis de la subvenció la xarxa ja desenvolupada pel municipi de Sant Andreu Salou i també
la pertinença de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou al Consorci de les Vies Verdes es planteja el present
projecte.
Es redacta el present projecte per tal de donar compliment al desig de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou,
juntament amb els Ajuntaments dels municipis de Fornells de la Selva, Campllong, Llambilles i Cassà de la
Selva, de connectar mitjançant una via verda els diferents municipis mencionats, connectant amb la ruta
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existent del Carrilet i aprofitant diferents camins existents i recuperant antics camins que passaven pels
diferents àmbits del projecte.

En el primer tram, per la banda sud, que transcorre des del límit del terme municipal fins a la carretera de
Sant Andreu Salou a Cassà de la Selva, es preveu l’obertura d’una nova traça de camí.

Així doncs, aquest projecte defineix la creació d’una nova via verda per a bicicletes i per a vianants, que
enllaça amb la Via del Carrilet existent i que connecta els municipis de Cassà de la Selva, Sant Andreu
Salou, Campllong, Llambilles i Fornells de la Selva.

En el segon tram, per la banda nord, que transcorres des de la carretera de Sant Andreu Salou a Cassà de
la Selva fins al límit del terme municipal amb Campllong, es preveu l’adequació d’un tram de camí existent.

El projecte planteja doncs diverses actuacions que es concreten en:
− Adequació d’un tram de camí existent que connecta el tram de carril bici de Campllong amb la
carretera de Sant Andreu Salou amb Cassà de la Selva.
− Obertura d’un carril que s’inicia en la carretera de Sant Andreu Salou a Cassà de la Selva i finalitza al
límit de terme i per tal que l’ajuntament de Cassà de la Selva pugui continuar l’actuació.
Aquest, és un projecte d’obra ordinària dels definits en els articles del 8 al 20 del DECRET 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Comprèn les obres repavimentació, xarxa de drenatge, xarxa de reg i xarxa enllumenat públic.
Es redacta el present Text Refós amb la finalitat de definir la implantació d’una barana de protecció així
com la implantació de pilones.

3.

CLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DEL SECTOR

Els terrenys dels sectors a través dels quals transcorre la via verda objecte del present projecte, tenen la
classificació de sòl rústic.

4.

PROMOTOR
Figura 1.

Plànol situació

El present projecte executiu és promogut per:

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU
Plaça de l’Església, s/n
17454 Sant Andreu Salou
NIF: P1716600J

5.

TRAMITACIÓ DEL PROJECTE

En fase de tramitació del projecte serà necessari obtenir com a mínim informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).

6.

EMPLAÇAMENT

L’emplaçament de l’actuació es situa dins el terme municipal de Sant Andreu Salou, en el seu límit de la
banda est. Vorejant la llera de la riera Gotarra.
Figura 2.
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat
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o Subtram 1.3 Parc del Carrilet i Aparcament Zona Esportiva. Es tracta d’un tram de carril bici
ja implantat o que en aquests moments es troba en execució. No es preveuen actuacions
llevat de petites millores de senyalització. Es tracta d’un tram de Via Segregada.
• TRAM 2. VIA VERDA ENTRE ZONA ESPORTIVA I PAS SOTA C-63. Es tracta d’un tram que s’inicia en
la zona esportiva del TM de Cassà de la Selva i també en la Via Verda del Carrilet i finalitzat sota el
pont de la C-63 just al costat de la via de la Verneda. Es desenvolupa la Via Verda en sis subtrams.
o Subtram 2.1 Via Verda Carrilet a rotonda Carrer Marina, per zona esportiva. Es tracta d’un
subtram que es desenvolupa per dins la zona esportiva municipal i tot creant un nou accés
a la zona esportiva des de Llagostera. Un cop al carrer llagostera el recorregut discorrerà
fins al rambla de onze de setembre i la rotonda del carrer marina on es farà el creuament i
connexió amb el subtram següent. En aquest tram s’ha practicat doncs una petita variació
respecte la primera sol·licitud de subvenció als efectes de facilitar les entrades i sortides a
la zona esportiva i per tal que el carril pugui accedir amb condicions de seguretat.
o Subtram 2.2 Carrer Marina a Urbanització Mas Cubell. Des del carrer Marina es continua el
carril pel costat del carrer Marina i continua per un camí fins a la urbanització Mas Cubell.
Aquest camí es la anomenada Ronda de la Sardana i que en aquests moments ja té caràcter
de via ciclista segregada.

Figura 3.

o Subtram 2.3 Urbanització Mas Cubell. En la Urbanització Mas Cubell ja hi ha en aquests
moments una via ciclista implantada la qual es preveu aprofitar. En tot cas dins aquesta
urbanització serà necessari de fer actuacions per la connectivitat del carril amb els
subtrams anterior i posterior. Es tracta d’un tram de Via Segregada. En un tram intermig la
via pot accedir a un camí públic que continua direcció els santuari dels metges i les
gavarres. Per tant es considera que l’Actuació es una PORTA DE LES GAVARRES.

Ortofotoplànol.

7. DESCRIPCIÓ DETALLADA VIA VERDA SUPRAMUNICIPAL.
A continuació es passa a descriure de manera esquemàtica i resumida l’actuació que es porta terme en
cada un dels trams. Com es veurà hi ha trams en que es preveu una actuació, trams en que es preveu una
millora i trams existents que ja estan en funcionament. També hi ha alguns dels trams que es preveu que
continuïn passant per camins existents donat que la construcció total del projecte el faria inviable
econòmicament. De totes maneres una vegada implantada la Via Verda es podran portar a terme millores
de traçat per millorar la Via Verda que es proposa.
• TRAM 1. MILLORA CARRILET GIRONA – SANT FELIU DINS NUCLI URBÀ CASSA DE LA SELVA. Aquest
primer trams es desenvolupa íntegrament dins l’àmbit de la Via Verda del Carrilet de Girona – Sant
Feliu de Guíxols i dins el nucli urbà de Cassa de la Selva. En aquest trams es defineixen fins a 3
actuacions o subtrams.
o Subtram 1.1 Can Prats – Carrer de la via. Es tracta del desviament del carril a l’entrada de la
població per tal que aquest segueixi el traçat de la principal via d’entrada al nucli urbà. Es
tracta d’un tram de Via Segregada. Aquest tram inclou el creuament de la rotonda.
o Subtram 1.2 Carrer de la via entre Rotonda GI-663 i Plaça de l’estació. Es tracta d’un tram
de carril bici ja existent però que en alguns trams no forma part del carril bici existent. En
aquest tram es preveu petites actuacions de millora i senyalització. Es tracta d’un tram de
Via Segregada.

o Subtram 2.4 i 2.5
Els Subtrams 2.4 / 2.5 / 2.6 han variat el traçat respecte la sol·licitud inicial de subvenció i
també respecte la primera versió del Pla Especial. Això es degut principalment a les
recomanacions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua que ha conclòs que el traçat
plantejat no era una bona opció ja suposava travessar el torrent d’en Cadenes fins a tres
vegades. Per tant vist la resolució del informe s’ha proposat un nou traçat passant per la
carretera C-250a.
Així doncs es concreta un primer subtram 2.4 que connecta l’accés de la urbanització Mas
Cubell amb l’accés a la zona esportiva municipal on hi ha el tenis. En aquest tram es preveu
de fer una via segregada passant pel mateix camp.
El subtram 2.5 aprofita una antiga traça de la carretera i un camí existent que en aquests
moments tenen molt poc us i fins arribar a sota el Pont de la C-65.
• TRAM 3. VIA VERDA ENTRE PAS SOTA C-63 I CARRILET GIRONA – SANT FELIU. Es tracta d’un tram
de carril bici que es desenvolupa al llarg d’un camí existent. En aquest tram hi ha la anomenada
PINEDA FOSCA que es un àmbit esbarjo i pícnic propietat de l’Ajuntament de Cassa de la Selva. En
aquest tram no es preveu de segregar la via en aquests moments. En aquest tram el Pla Especial
preveu la futura segregació de la Via Verda seguint el traçat de la riera Verneda i fins arribar al
Carrilet. En aquests moments la Via Verda es preveu que discorrerà per un camí existent.
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• TRAM 4 - VIA VERDA ENTRE CARRILET GIRONA–SANT FELIU I GIV-6741. En aquest tram es preveu
el manteniment de la traça a través de la xarxa de camins existents i que en aquests moments ja
s’utilitza per interconnectar amb la via termal. El Pla Especial preveu que en un futur immediat la
traça pugui discórrer paral·lela a la riera Verneda.

• TRAM 11 - VIA VERDA POLÍGON INDUSTRIAL FERRERIES – ZONA ESPORTIVA FORNELLS DE LA
SELVA EN TM DE CAMPLLONG. Es tracta d’una via segregada de recent implantació i amb les obres
ja finalitzades. No es preveuen actuacions en aquest àmbit més enllà de petites actuacions de
senyalització.

• TRAM 5 - VIA VERDA ENTRE GIV-6741 – LÍMIT DE TERME CASSÀ DE LA SELVA. A partir del
creuament amb la carretera GIV-6741 s’inicia el carril segregat paral·lel a la riera. El creuament de
la riera Verneda es realitza per un antic pont que es preveu de recuperar. Aquest tram ens
desenvolupa en dos subtrams:

• TRAM 12 - VIA VERDA POLÍGON INDUSTRIAL FERRERIES – ZONA ESPORTIVA FORNELLS DE LA
SELVA EN TM DE FORNELLS DE LA SELVA. Es tracta d’una via segregada de recent implantació i
amb les obres ja finalitzades. No es preveuen actuacions en aquest àmbit més enllà de petites
actuacions de senyalització.

o Subtram 5.1 - GIV-6741 i Carretera de Sant Andreu Salou. En aquest tram es preveu
implantar la via segregada pel cap de talús de la riera i aprofitant en part una mota
existent. En aquest tram la via es preveu segregada. Aquest tram es desenvolupa dins el
TM de Cassà de la Selva.

• TRAM 13 - CREUAMENT NUCLI DE FORNELLS. Dins el nucli urbà de Fornells de la selva el Carril ja es
troba pràcticament desenvolupat i implantat. En bona part del seu traçat es tracta d’una via
segregada.
o Subtram 13.1 - Zona Esportiva. El traçat passa per dins la zona esportiva fins a la carretera

o Subtram 5.2 – Una vegada la via entre dins el TM de Sant Andreu Salou es preveu que passi
per dins una arbreda i després del creuament amb la Carretera de Sant Andreu Salou
discorri per un corriol existent. La Via Verda es preveu continuar de manera paral·lela a la
riera Gotarra i fins arribar al límit de terme on hi ha el creuament amb la riera Susvalls.

o Subtram 13.2 – Camí del Riu. Es tracta d’un tram paral·lel al riu Onyar i també entre camps
fina arribar al carrer Sant Cugat.

• TRAM 6 - LÍMIT DE TERME A LA CARRETERA LOCAL A SANT ANDREU SALOU. Es tracta del primer
tram que es desenvolupa dins el TM de Campllong. En aquest tram es preveu l’aprofitament de
camins ja existents i amb una mínima intervenció. En aquests moments ja són camins segregats
per us de via ciclista.

• TRAM 14 - CONNEXIÓ GIRONA. Aquest es l’últim tram que permet la connexió amb el nucli urbà
de Girona. En aquests moments es troba en redacció un projecte d’urbanització en la zona de
connexió amb Girona que ja contempla la creació d’un carril bici segregat en la vorera. En tot el
tram es preveu un carril bici segregat.

• TRAM 7 - PARAL·LEL A CARRETERA LOCAL A SANT ANDREU SALOU. Una vegada s’arriba a la
carretera local d’accés a Sant Andreu Salou des de la Rotonda de la C-25 es preveu la obertura
d’una Via Verda al llarg de tot el tram. Es tracta d’una via verda segregada en tot el seu tram. En
aquest tram la via creua diferents rieres i torrents.

o Subtram 14.1 - Rotonda - Centre Esportiu Vedruna. En el primer tram el carril discorre per
un camí el qual en aquests moments ja es troba segregat. No es preveuen actuacions en
aquest traçat.

• TRAM 8 - INTERCONEXIÓ RIUDELLOTS – CAMPLLONG. Es tracta d’una via que es troba en
construcció i que per tant no entra dins els treballs a realitzar en el present projecte però que
s’aprofita el traçat per fer la interconnexió. Amb tot es tracta d’una via que d’una banda dona
accés al nucli de Riudellots i per tant també al seu polígon industrial i també a l’estació de
ferrocarril d’aquest nucli urbà. Per altra banda la Via Verda en construcció connecta amb el nucli
urbà de Campllong i amb els altres carrils implantats en aquest Terme Municipal.
• TRAM 9 - CONNEXIÓ AMB LA BRUGUERA – PLA BUGANTÓ I VIA VERDA DEL CARRILET. El terme
municipal de Campllong ha vingut desenvolupant en els darrers anys diversos carrils bici i en
especial un al que podem anomenar la volta del Pla de Bugantó. No es preveuen actuacions en
aquest tram més enllà de la senyalització necessària.
• TRAM 10 - INTERCONNEXIÓ PLA BUGANTÓ - VIA VERDA DEL CARRILET. TM CASSA DE LA SELVA.
En aquest cas es tracta de fer una connexió entre el sistema de vies verdes de Campllong i la Via
Verda del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’un tram de Via Segregada i de nova
implantació. Una part del tram 8, el tram 9 i el tram 10 permeten interconnectar la Via Verda
“Onyar – Gotarra – Verneda” i la Via Verda del Carrilet. Aquest tram es troba dins el terme
Municipal de Cassà de la Selva i per tant també queda inclòs dins l’àmbit del Pla Especial. Aquest
tram no es preveu executar per manca de pressupost.

o Subtram 13.3 - Carrer Sant Cugat. Es tracta d’una carril ja segregat i amb obres finalitzades.

o Subtram 14.2 - Centre Esp. Vedruna – Enllaç. Davant del centre esportiu vedruna serà
necessari de executar un carril bici segregat. Per la seva execució serà necessari de construir
un mur de contenció per contenir el carril . En un segon tram es preveu una ampliació just
al costat de la calçada. En tot el tram serà necessari de implantar una tanca de protecció.
En aquest punt, mancarà la finalització de la connexió entre Fornells de la Selva i Girona, sobre el pont de
la C-65 i fins a la cruïlla del Club de Tenis Girona.
• TRAM 15 - CTRA FORNELLS - RIU BUGANTÓ. Es tracta d’un primer tram de la interconnexió entre
la Via Verda de recent construcció que connecta Fornells de la Selva amb Campllong i la Via Verda
del Carrilet proper al nucli de Llambilles. Aquest tram defineix les actuacions afer dins el TM de
Fornells de la Selva. La via discorre paral·lela a la riera Bugantó utilitzant camins públics ja ordenats
i també nous camins que es preveuen de crear.
• TRAM 16 - RIU BUGANTÓ - VIA VERDA CARRILET. Es tracta d’un segon tram de la interconnexió
entre la Via Verda de recent construcció que connecta Fornells de la Selva amb Campllong i la Via
Verda del Carrilet proper al nucli de Llambilles. En aquest cas la via discorre paral·lela a la riera
Bugantó i fins arribar a la carretera local de connexió entre fornells i Llambilles. Just en aquest punt
es preveu el pas sobre el riu corb amb una obra de drenatge i la continuació de la Via Verda fins a
connectar amb el nucli. Posteriorment es continuarà el traçat direcció el carrilet però aquesta
actuació està fora de les obres definides en aquest projecte.
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• TRAM 17 - VIA VERDA CARRILET – NUCLI DE LLAMBILLES. Es tracta de la connexió prevista de
continuació de la via verda de interconnexió entre la Via Onyar – Gotarra – Verneda i la Via Verda
del Carrilet. En aquest cas es preveu aprofitar una obra de pas sota la carretera C-63 que s’ha de
realitzar per part d’una altra administració en el marc de la millora d’accessos al nucli de Llambilles.
Es defineixen dos subtrams però en ambdós casos es realitzarà una via de tipus segregat.
o Subtram 17.1 – Tram de interconnexió entre rotonda i nucli. Aquesta actuació es farà en el
marc d’un altre projecte.
o Subtram 17.2 – Es tracta de la recuperació de l’antic camí dels estudiants.
En aquest cas a banda de la connexió amb el nucli urbà la via també tindrà una funció d’accés a les
diferents vies i camins de les gavarres. Per tant serà una segona porta de les gavarres que s’afegeix
a la ja definida al TM de Cassa de la Selva.
• TRAM 18 - INTERCONNEXIÓ PLA BUGANTÓ - VIA VERDA DEL CARRILET. TM LLAMBILLES
Finalment es preveu desenvolupar una última interconnexió que parteix del TM de Llambilles i que
connectarà la Via Verda del Carrilet en la zona del polígon industrial de Llambilles amb els trams 9 i
10 dins els termes municipals de Campllong i de Cassà de la Selva. Aquest tram també es
constitueix com un tram de via segregada i que travessarà mitjançant un gual inundable el
Bugantó.
D’aquesta Via Verda supramunicipal el tram afectat pel present projecte és el tram 5.

8.

TOPOGRAFIA

Per a la redacció del present projecte executiu es disposa de dos aixecaments topogràfics:
• Aixecament detallat de l’àmbit.
• Aixecament topogràfic ICC a escala 1:000 de tot el municipi.
L’aixecament topogràfic realitzat consta de les següents característiques geodèsiques:
Sistema de referència:
Sistema de coordenades:
Fus:

9.

ETRS89
UTM
31

INFORMACIÓ GEOLÒGICA

Marc geològic
L’àmbit d’estudi es situa damunt la unitat geològica anomenada:

Figura 4.

Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Full 334-1-2 (77-26) Cassà de la Selva . Font: ICGC
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12. ESTAT ACTUAL
En el tram de camí de nova obertura es preveu una excavació de terra vegetal i millora de ferm d’uns 50
cms de gruix.

10. CARACTERITZACIÓ GENERAL DE LES OBRES
Les obres a realitzar en el sector consisteixen en l’obertura de nous trams de via i en l’adaptació dels
camins existents per tal de realitzar el traçat d’una nova via verda a través de zona rústica que doni
continuïtat amb la via verda del terme municipal de Campllong i Cassà de la Selva.

Els diferents trams de via verda travessen a través de zona rústica, a través de camins ja existents i a través
d’àmbits on és necessària la obertura del camí.
L’estat actual dels diferents àmbits per on transcorrerà la via verda es pot observar en les imatges
següents:

Les obres a realitzar en el sector objecte de projecte consisteixen en la pavimentació dels diferents trams
de via verda. Es defineix també una xarxa de drenatge superficial i senyalització de la mateixa.
El present projecte defineix les obres d’urbanització i les obres complementàries necessàries per tal de
deixar la via verda completament implantada.
Les diferents obres a realitzar consisteixen en:
-

Obertura de nous trams de via i pavimentació, amb pavimentació de sauló.

-

Execució de la xarxa de drenatge superficial.

-

Implantació de la senyalització vertical i horitzontal,

Figura 6.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 7.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 8.

Estat actual Tram 5.3.

La definició dels treballs a realitzar, queda suficientment definida en els diferents apartats que es troben
dins d’aquesta memòria.

11. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
A continuació es passa a descriure el traçat de l’actuació proposada en l’àmbit del present projecte:

Tram execució de nova
pavimentació en nou traçat
de via verda.

Tram execució de repavimentació
en traçat de camí existent.

Figura 5.

Plànol general. Distribució fulls.
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Figura 9.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 13.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 10.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 14.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 11.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 15.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 12.

Estat actual Tram 5.3.

Figura 16.

Estat actual Tram 5.3.
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Figura 17.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 21.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 18.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 22.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 19.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 23.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 20.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 24.

Estat actual Tram 5.2.
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Figura 25.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 29.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 26.

Estat actual Tram 5.2.

Figura 30.

Estat actual Tram 5.2.

13. ENDERROCS
No es preveuen enderrocs al llarg del recorregut de la via verda objecte del present projecte.
Pel que fa als serveis, tampoc no es preveu afectació.
No es preveu l’enderroc de cap edificació existent ni tanca de delimitació.

Figura 27.

Estat actual Tram 5.2.

Així doncs, aquest projecte tant sols es veu afectat per la gestió de residus resultant de la neteja i
esbrossada de camins i el moviment de terres.

14. IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA
La implantació topogràfica en el conjunt de l’àmbit de la via verda es realitza a partir de les rasants
existents. Tant sols es preveuen modificacions de rasants en aquells trams sense camí on s’ha de realitzar
l’obertura de la nova via.
En els perfils longitudinals que s’adjunten en el present projecte, es pot observar les diferents pendents
longitudinals de tot el recorregut de via verda.
Figura 28.

Estat actual Tram 5.2.

Es preveu que el carril bicicleta tingui una pendent transversal inferior al 2% en direcció cap a les cunetes
laterals.
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En els trams de carril que discorren per camins ja existents, el traçat de la via verda es preveu que s’ajusti
a la topografia i traçat del camí ja existent.
Previ a l’inici dels treballs serà necessari la supervisió del replanteig en obra de les rasants i l’aprovació
per part de la direcció facultativa.

15. SERVEIS EXISTENTS
Al llarg del traçat de la via verda projectada en el present projecte no es preveu cap afectació important de
serveis existents, amb tot, prèvia a l’inici de les obres, serà necessari disposar dels plànols de tots els
serveis existents en l’àmbit de projecte.

16. MOVIMENT DE TERRES
Prèviament al moviment de terres es preveu la retirada de l’arbrat i vegetació existents que quedin
afectats per la obertura del nou camí.
Es preveu d’excavar i/o terraplenar aquells trams de via verda de nova implantació.
Es considera que tot el material excavat s'haurà de portar a l'abocador i que tot el material de terraplenat
haurà de ser seleccionat i de préstec.
El cubicatge de terres a excavar i terraplenar queda definit en els corresponents perfils longitudinals i
transversals del projecte.

17. SECCIONS TRANSVERSALS
Tot seguit es passa a analitzar la secció transversal dels diferents trams:

Figura 31.

Secció transversal Tram via verda 5.2.

Tram 5.3 – Tram Ctra.Sant Andreu Salou a Cassà de la Selva amb límit T.M.Campllong:
• Aquest tram de via verda ja disposa de camí existent, amb tot, es preveu realitzar tota una caixa de
ferm nou. Així doncs es projecte executar un ferm amb una capa de sauló i una capa de tot-ú
reciclat sobre el terreny existent, havent excavat prèviament una capa de terra vegetal de 50cm. La
secció transversal presenta un 2% de pendent cap a la cuneta lateral. La secció transversal del qual
queda distribuïda de la forma següent:
o Excavació de terra vegetal existent.
o 50 cm de millora de terreny amb material seleccionat.
o 1.00 metre de cuneta de terres de 30cm de profunditat.
o 2,50 metres de via verda amb 10cm de sauló + 15cm de tot-ú reciclat.

Tram 5.2 – Tram límit T.M.Cassà de la Selva amb Ctra.Sant Andreu Salou a Cassà de la Selva:
• Aquest tram de via verda no es disposa de camí existent, per tant, es preveu executar un ferm amb
una capa de sauló i una capa de tot-ú reciclat sobre el terreny existent, havent excavat prèviament
una capa de terra vegetal de 50cm. La secció transversal presenta un 2% de pendent cap a la
cuneta lateral. La secció transversal del qual queda distribuïda de la forma següent:
o Excavació de terra vegetal existent.
o 50 cm de millora de terreny amb material seleccionat.
o 1.00 metre de cuneta de terres de 30cm de profunditat.
o 2,50 metres de via verda amb 10cm de sauló + 15cm de tot-ú reciclat.
o 1.00 metre de cuneta de terres de 30cm de profunditat.

Figura 32.
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Aquestes aigües s’abocaran a la llera de la riera mitjançant cuneta de terres. En el punt d’abocament es
preveu l’execució d’una cuneta de formigó amb còdols de riu de 2 ml de longitud, per tal d’evitar l’erosió i
desgast de la mateixa.

18. PAVIMENTACIÓ
La nova pavimentació a realitzar en la via verda és la següent:
a) FERM DE SAULÓ:
• 50 cm de material seleccionat per a millora de ferm.
• 15 cm de tot-ú reciclat.
• 10 cm de sauló compactat.

19. DRENATGE SUPERFICIAL
Es preveu l’execució d’una xarxa de cunetes de terres per tal d’evacuar correctament les aigües pluvials.
Aquestes es connectaran a les cunetes existents en el sector i/o a la xarxa soterrada d’aigües pluvials i/o
als regs pròxims existents.

Figura 35.

Canal de formigó amb còdols de riu per abocament a llera.

La xarxa de drenatge superficial queda suficientment definida en els plànols de planta corresponents.

20. REFORÇ CAMÍ PAS PER L’ANTIGA LLERA DE LA RIERA GOTARRA.

Les cunetes de terra es preveuen executar d’una secció de 1,00x0,30 metres.

En el tram 5.2., el camí creua per l’antiga llera de la riera Gotarra, en aquest punt es preveu un reforç del
paviment del camí mitjançant una llosa i riostres laterals de formigó armat.
Per tant es projecte reforç del paviment en base a un encatxat de graves de 30cm de gruix i un llosa de
formigó de uns 30 cm de gruix, la qual es preveu inserir en la riera amb dues riostres laterals als efectes
d’evitar socavacions aigües amunt.

Figura 33.

Per evitar socavacions aigües avall es preveu de fer un encatxat de pedra d’escullera als efectes de
garantir una adequada transició entre el paviment de formigó i la llera.

Detall cuneta de terres de 1,00x0,30m.

Es preveu de donar un 2% de pendent transversal als carrils bicicleta.
En els creuaments del carril bici amb les cunetes, es realitzarà un endegament soterrat amb broc
d’entrada/sortida de les aigües a cada banda i amb una canonada de PEØ600mm.

Figura 36.

Figura 34.

Broc prefabricat de formigó tipus “Embocadura per a pas de camins” de la casa GLS.
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•
•
•
•
•

Línia de detenció contínua (M-4.1).
Marca de CEDIU EL PAS (E-74c).
Quadrats creuament calçada pas bicicleta.
Catifa vermella creuament calçada pas bicicleta.
Senyals indicació de creuament de via verda.

Els treballs de pintat de senyalització horitzontal es faran amb els següents tipus de pintura:
• Pintura acrílica reflectant amb dos aplicacions amb 1000 gr/m2 de pintura acrílica a l’aigua i 480
gr/m2 d’esferes de vidre ➔ Aquesta pintura s’utilitzarà per a pintar les marques longitudinals i el
zebrejat viari en formació de illetes.
Figura 37.

Secció transversal reforç camí antiga llera riera Gotarra.

21. SENYALITZACIÓ
En quant a la senyalització es preveu el pintat de senyalització horitzontal i la instal·lació de la
corresponent senyalització vertical segons plànols de senyalització.
De senyalització horitzontal, tant sols hi ha un pintat del pas de bicicletes en la carretera de Sant Andreu
de Salou a Cassà de la selva.
La senyalització viària proposada dona compliment a les previsions d’ordenació viària.
Les plaques de senyalització seran d’alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora de classe
RA2 i es fixaran mecànicament al màstil de suport.
Els màstils de suport de la senyalització es col·locarà de tipus igual a l’existent en el municipi. Aquests
seran de tub galvanitzat rectangular, de 80x40x2mm, sense pintar, col·locat fixat mecànicament a terra o
clavat en fonamentació de formigó.
Al tractar-se d’un vial, on la velocitat és reduïda, les dimensions de les diferents plaques de senyalització
en funció de la seva forma són les següents:

• Pintura de dos components en fred amb una dotació mínima de 1200 gr/ m 2 de pintura i 500 gr/m2
d’esferes de vidre. ➔ Aquesta pintura s’utilitzarà per a pintar els diferents elements viaris com:
pas de vianants, pas bicicletes, lletres STOP i altres, fletxes, símbols, banda de detenció,...
En annex corresponent es descriuen les característiques tècniques de la senyalització horitzontal i vertical
del present projecte. També es justifica el compliment del Manual de Senyalització d’orientació de rutes
cicloturístiques.
S’adjunta proposta de senyalització vertical i horitzontal en el corresponent plànol de planta.

22. BALISAMENT
Per tal d’oferir una protecció al peató / ciclista en front a la riera que passa paral·lelament a la via verda,
es preveu la disposició d’una barana de fusta en el tram de via que discorre paral·lelament a la riera.
Aquesta tanca es preveu que tingui una alçada de 0,90m respecte pavimentació. Es realitzarà amb troncs
de fusta fresada de 10cm de diàmetre. Es disposarà un muntant cada 2,40 metres i un travesser a 0,90m.

23. PROCÉS CONSTRUCTIU
El procés constructiu que es seguirà pel desenvolupament de les obres serà en última instància el que
determini l’empresa constructora finalment contractada.
Es procedeix a la definició bàsica del procediment constructiu proposat a nivell de projecte.
El pla d’obra a seguir per a l’execució del present projecte d’urbanització, a mode indicatiu, queda
planificat de la següent forma:

Figura 38.

(Cotes en mm) Dimensions senyalització vertical. Instrucció de carreteres 8.1-IC

-

Localització de serveis existents, en cas que es cregui convenient.

-

Esbrossada i neteja d’arbrat i elements vegetals,

La senyalització vertical s’instal·larà en un lloc fàcilment visible pels vehicles en circulació, fora del pas de
la via verda.

-

Xarxa de drenatge,

-

Realització de creuaments,

Es preveu la següent senyalització horitzontal:

-

Pavimentació,

-

Senyalització i acabats.

Pel que fa a les mides de les senyals per a ciclistes es prendran les mides dels plànols de detall.

•

Inscripció de bicicleta en carrils bici (E-77), per a ciclistes i per a vehicles.
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24. ALTRES CONSIDERACIONS

26. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

En tot moment, des de l’inici dels treballs i fins a la recepció de l’obra, el contractista es responsabilitzarà
de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la via pública per a tot el tràfic, tant de vianants
com de vehicles, adequant, senyalitzant i mantenint en les correctes condicions els passos alternatius que
es considerin necessaris mentre durin els treballs. La garantia d’aquesta mesura de seguretat s’estendrà a
l’horari nocturn, disposant la instal·lació de senyals lluminoses, i tots els dispositius que a criteri de la
Direcció Facultativa i dels Serveis Tècnics Municipals, sota la decisió del Coordinador de Seguretat i Salut
s’estimin oportuns.

Les característiques de les obres a realitzar queden suficientment ressenyades en el present projecte, en
tot el seu contingut, de plànols, documents i concretament en els apartats que desenvolupen en cada un
dels serveis.

El contractista protegirà, al seu cost, els arbres i jardineria que es trobin dins de l’àmbit d’obres i que no
estiguin afectats pels treballs.

A continuació s’adjunta quadre amb la relació de les finques i les superfícies afectades. Amb tot,
l’Ajuntament de Sant Andreu Salou concertarà la cessió d’ús dels terrenys necessaris en document
independent.

En el moment d’executar el moviment de terres es regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la
pols.

27. CESSIONS
El traçat de la nova via verda afecta camins públics i finques de titularitat privada.

Les finques privades i superfícies afectades pel pas de la via verda són les següents:

El contractista designarà en tot moment un responsable de les obres per tal de solucionar qualsevol
incidència fora de l’horari laboral.
Per tal d’accedir als habitatges, comerços, escola i aparcaments privats, el contractista col·locarà en tot
moment plataformes metàl·liques per al pas de vehicles, i sempre que la Direcció Facultativa ho consideri
convenient, passeres amb baranes per accedir als habitatges.
En tot moment es facilitarà, sempre que l’obra ho permeti, el pas de vehicles per a càrrega i descàrrega.
El contractista haurà de realitzar un estudi de senyalització i desviament de trànsit provisional, previ a
l’inici dels treballs, sempre amb la conformitat de la Direcció Facultativa i de la Policia Local.
Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’execució de l’obra pugui ocasionar, el contractista informarà
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles actuacions que puguin afectar a
la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest Servei de Policia Local supervisarà la col·locació i manteniment de la
respectiva senyalització provisional per part del contractista.

Figura 39.

Quadre finques i superfícies afectades.

28. GESTIÓ DE RESIDUS
En l’Annex corresponent s’adjunta l’estudi de Gestió de Residus de la construcció segons el prescrit en
l’article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20).

Així mateix, el contractista desenvoluparà l’estudi de seguretat i salut contingut en aquest projecte,
presentant el seu Pla de Seguretat i Salut de les obres.

29. SERVEIS AFECTATS

Tots aquests punts no suposaran cap cost econòmic per l’Ajuntament.

Abans de l’inici de les obres, serà necessari disposar dels plànols de tots els serveis existents en l’àmbit del
present projecte i realitzar les cates i comprovacions necessàries per a la localització dels possibles serveis
que puguin quedar afectats durant l’execució de les obres.

La direcció Facultativa, d’acord amb els serveis Tècnics Municipals, convocarà als representats acreditats
de les diverses companyies de subministrament de serveis públics i supervisarà la gestió dels
corresponents contractes, d’acord amb les obligacions.

25. LEGISLACIÓ APLICABLE
La normativa aplicable al present projecte queda recollida en EL PLEC DE CONDICIONS.

30. REVISIÓ DE PREUS
Atès que el termini d’execució de les obres descrit és de 6 mesos, el contracte no tindrà dret a revisió de
preus d’acord al que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
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31. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

3

360.000 – 840.000

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

4

840.000 – 2.400.000

Segons es determina en article 77 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, en els contractes de
valor estimat superior a 500.000€ és requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat
com a contractista d’obres pels poders adjudicadors.

5

1.400.00 – 5.000.000

6

>5.000.000

En cas que el valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000,00 € la classificació del contractista
serveix per acreditar la solvència.

Per aquest projecte es determina CATEGORIA 1.

GRUPS I SUBGRUPS

32. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA

La classificació en grups i subgrups queda definit en l’article 25 i 26 del Real Decret 1098/2001,
“Reglament de contractes del sector públic”.

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei públic un cop
acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En aplicació de l’article 79.5 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la classificació es fa en base
al subgrup genèric corresponent.
Només en el cas d’obres que permetin singularitats no normals a les de la seva classe és necessari exigir la
classificació en altres subgrups.
En aquest cas el nombre de subgrup ha de ser superior al 20%, llevat de casos excepcionals que s’han de
justificar.
En aquest cas es demana una sola classificació.
Per tant, el grup i subgrup escollit en el present projecte segons el tipus d’obra és:
Camins
Grupo G.
Subgrup 6.

Vials i pistes.
Obres vials sense qualificació especifica.

33. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les
obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en la present memòria sigui
de sis (6) mesos, a partir de l’acta de replanteig. Repartits amb una sola fase d’obra.
Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la recepció de la
totalitat. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

34. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

CATEGORIA
La determinació de la categoria es realitza en base a les determinacions de l’article 26 del Real Decret
1098/2001, “Reglament de contractes del sector públic”. La categoria es determina en base al mateix
article 26 del RD 1098/2001 i l’article 79 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, segons el valor
estimat ( sense incloure IVA, segons art.101 de la mateixa llei ) del contracte en cas que la durada sigui
inferior a un any i segons el valor mig anual en cas de que la durada sigui superior a un any.
En aquest cas es tracta d’un projecte amb un termini inferior a l’any i per tant, per calcular la categoria es
pren el valor estimat del contracte que s’associa amb el pressupost de l’obra (sense incloure IVA, segons
art.101 de la Llei 9/2017 ), que és de 119.983,38 €.
CATEGORIA

QUANTIA ( Euros )

1

< 150.000

2

150.000 – 360.000

•
•
•
•

Document núm. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS
Document núm. 2 PLÀNOLS
Document núm. 3 PLEC DE CONDICIONS
Document núm. 4 PRESSUPOST

35. PRESSUPOST
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials i
de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els esmentats preus unitaris
inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.
Totes les partides d’obra incloses en el pressupost del present projecte inclouen la part proporcional de
costos indirectes. Aquests inclouen tots els costos que són necessaris per a l’execució de l’obra però que
no apareixen recollits en els costos directes perquè no es pot assignar clarament a una unitat d’obra o un
grup d’elles, com el personal administratiu o les instal·lacions provisionals, i també perquè serien
difícilment facturables o certificables al promotor, ja que representen elements que no formen part de
l’obra que s’entrega.
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Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la valoració de
les obres, inclosa com a document número 4 del present projecte constructiu, de la qual s’obté el següent
resum:
El pressupost d’execució material suma la quantitat de 100.826,37 €.
Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost d’execució per
contracta sense IVA de 119.983,38 €.
Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de 145.179,89 €.

36. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
En aquest apartat s’inclouen els costos que si bé formen part del total de les obres, probablement no
siguin d’abonament al Contractista, ja sigui perquè per la seva especificitat han de ser realitzats per altres
Contractistes o directament per les companyies de Serveis o bé, perquè són treballs que realitzen altres
professional o són costos d’indemnitzacions i expropiacions a particular o empreses.
Així doncs el pressupost per a coneixement de l’administració és el següent:

RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

100.826,37 €

13% Despeses Generals
6% Benefici industrial

13.107,43 €
6.049,58 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

119.983,38 €

SUBTOTAL

119.983,38 €
21% IVA

25.196,51 €

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

77917065B
XAVIER FRIGOLA
(R: B17926601)

145.179,89 €
Firmado digitalmente por 77917065B XAVIER
FRIGOLA (R: B17926601)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:17010 /Hoja:GI-42761 /Tomo:2527 /
Folio:75 /Fecha:05/12/2006 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-77917065B,
givenName=XAVIER, sn=FRIGOLA MERCADER,
cn=77917065B XAVIER FRIGOLA (R: B17926601),
2.5.4.97=VATES-B17926601, o=TECPLAN ENGINYERIA
I URBANISME SL, c=ES
Fecha: 2020.12.11 10:26:33 +01'00'
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ANNEX NÚM 1 - TOPOGRAFIA
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1.

OBJECTE

4.

MEMÒRIA TOPOGRÀFICA.

L’objecte del present annex és definir les dades sobre l’aixecament topogràfic realitzat per a poder fer el
Projecte d’Urbanització.

2.

TREBALLS REALITZATS

Per l’elaboració del present document es disposa de la cartografia del Institut Cartogràfic de Catalunya,
consistent en :
‐ Fulls de cartografia a escala 1/1.000 de Sant Andreu Salou.
A més també s'ha realitzat un aixecament topogràfic a escala 1/500 de tot l'àmbit del Projecte.
Les coordenades dels punts presos a camp son UTM en X,Y, i cota ortomètrica en Z.
L’aixecament topogràfic realitzat consta de les següents característiques geodèsiques:
Sistema de referència:
ETRS89
Sistema de coordenades: UTM
Fus:
31

3.

BASES DE REPLANTEIG

Les bases de Replanteig Utilitzades són:
NOM BASE
EST044
EST033
EST022
EST011
EST09
EST08
EST07
EST06
EST05
EST04
EST03
EST02
EST01

X ( UTM)
486.454.254
486.428.365
486.408.211
486.363.730
486.053.962
486.037.947
486.129.952
486.137.769
486.171.831
486.198.789
486.219.505
486.239.177
486.258.371

Figura 40.

Y (UTM)
4.635.402.378
4.635.455.435
4.635.534.135
4.635.592.847
4.636.189.347
4.636.191.064
4.636.014.551
4.635.996.724
4.635.947.499
4.635.919.065
4.635.883.767
4.635.849.208
4.635.801.556

Z(UTM)
102.626
102.390
102.115
101.875
98.825
100.200
100.530
100.460
100.859
101.253
100.849
101.364
104.536

Taula bases de replanteig.
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ANNEX NÚM 2 – TRAÇAT I COMPLIMENT MANUAL VIES
CICLISTES.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

27

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAM 5 – SANT ANDREU SALOU

1.

OBJECTE

L’objecte del present annex és la justificació del compliment del “Manual de disseny de vies ciclistes de
Catalunya” elaborat pel Departament de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

2.

INTRODUCCIÓ

El disseny d’una xarxa ciclista depèn de les característiques històriques, de l’evolució i del planejament
territorial.
La solució més adequada per a les bicicletes consisteix en l’establiment de vies segregades del trànsit a
motor, paral·leles o no al sistema viari. Però aquesta solució és difícil d’implantar en zones densament
ocupades, com àrees cèntriques de ciutats. En aquests casos, es prendran mesures de caire compartit,
amb una pacificació del trànsit prèvia.
Cal prestar una atenció especial a les interseccions, ja que són sempre punts crítics en tota xarxa viària des
del punt de vista de la seguretat pels conflictes entre els moviments dels diferents tipus de vehicles que hi
accedeixen.
Un altre problema és la manca de continuïtat de la xarxa ciclista. Quan el trajecte pateix un nombre
important d’interrupcions, el ciclista optarà per altres camins, incorporant-se al trànsit rodat o envaint les
voreres per a vianants, amb la conseqüent pertorbació de l’harmonia ciutadana.
Com a criteri general, la xarxa ciclista ha d’evitar al màxim els conflictes amb el trànsit de vehicles a motor.
Tot i això, d’acord amb l’experiència, no és recomanable dissenyar vies ciclistes amb encreuaments molt
freqüents. En àrees residencials serà preferible la convivència amb els altres modes de transport, sempre
que hi hagin mesures de pacificació del trànsit.
En el disseny de la xarxa de vies ciclistes s’han de considerar els recorreguts dels usuaris i atendre la seva
demanda. Així, caldrà establir diferents tipus d’itineraris en funció de la seva utilitat:
•
•
•

Vies ciclistes principals, per recórrer llargues distàncies
Vies secundàries que connectin barris veïns
Vies de proximitat, a l’interior dels barris per a moviments de curta distància

•

Els espais lliures reservats per a la planificació urbanística, com a possibles corredors de la xarxa
ciclista,

•

La densitat d’ocupació, que pot fer difícil el servei públic de transport, afavorirà la implantació de
vies ciclistes,

•

El parc industrial i la concentració de serveis afavoreixen la potenciació de l’ús de la bicicleta,

•

L’adequació a la demanda per part dels usuaris ciclistes,

•

El cost de construcció,

•

La integració amb altres modes de transport, especialment amb el transport públic,

•

La continuïtat de la xarxa ciclista,

El planejament que no tingui en compte aquests condicionants corre el risc de resultar poc efectiu en la
mesura en què l’ús de les infraestructures ciclistes no sigui l’esperat.
Aquest fet ja ha estat analitzat en la sol·licitud de subvenció.

4.

TIPOLOGIA DE VIES CICLISTES

La classificació de les vies ciclistes queda definida a la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20
de desembre).
Aquestes definicions no s’han de considerar com a limitacions a la circulació dels ciclistes. Les vies en les
quals no quedi prohibida expressament la circulació ciclista també poden formar part dels itineraris
ciclistes, tot i que serà convenient prendre mesures de pacificació del trànsit motoritzat o de convivència
amb els vianants.
Pel que fa a aquest annex, el quadre adjunt estableix la tipologia de les vies susceptibles de formar part
d’un itinerari ciclista, en funció de dues característiques:
•

El grau de segregació del trànsit ciclista respecte del trànsit motoritzat i respecte dels vianants.

•

La correspondència del traçat de la via ciclista respecte la via principal.

En aquest cas es tracta d’una via ciclista territorial desenvolupada com una via principal.

3.

PLANEJAMENT DE VIES CICLISTES

En el moment de realitzar el planejament de la xarxa de vies ciclistes sobre el terreny, s’haurà de
considerar una sèrie de condicions pròpies de la configuració territorial que determinaran el traçat més
idoni des dels punts de vista econòmic, d’oportunitat i d’utilitat:
•

L’examen superficial de la topografia és imprescindible per tal d’intentar que la xarxa es
desenvolupi d’acord amb les corbes de nivell del terreny,
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La diferència essencial entre un camí verd i una pista bici consisteix en la gran diversitat de persones que
faran servir el camí verd.
Aquesta cohabitació entre els vianants i les bicicletes pot generar conflictes en cas de trànsit intens i forta
demanda de la mateixa via ciclista. És el cas, especialment, dels indrets propers a les aglomeracions
urbanes. En aquestes situacions és recomanable fer servir seccions transversals amb separació física dels
diferents tipus d’usuaris, sempre en funció de la seva velocitat.
Les dimensions, la distribució de l’espai i la informació seran els elements claus per al bon funcionament
dels camins verds.

Figura 41.

4.1

Tipus de vies ciclistes.

EL CAMÍ VERD

Figura 43.

Camí verd amb intensitats normals

El camí verd és una via “multi usos” reservada per a persones usuàries no motoritzades i amb un traçat
independent de les vies principals.
El qualificatiu «verd» es refereix al fet que ha de discórrer per espais oberts, parcs, jardins i boscos amb un
tractament acurat de l’entorn.
El concepte ha estat aplicat sovint a les vies fèrries en desús que s’han convertit en vies verdes, però els
camins verds es poden desenvolupar al llarg d’altres vies, com ara els canals d’aigua o els camins rurals i
forestals.
Figura 44.

4.2

Camí verd a prop d’aglomeracions urbanes amb intensitats elevades

LA PISTA BICI

La pista bici és una via reservada a la circulació de bicicletes amb un traçat independent de les vies
principals.
Atès que no es troben necessàriament en plena natura, les pistes bici estan destinades més aviat a
absorbir una mobilitat quotidiana en bicicleta a prop de les aglomeracions urbanes.
La velocitat de circulació de les bicicletes a les pistes bici serà superior a la dels camins verds, ja que no
han de compartir l’espai amb altres usuaris sensiblement més lents.
Figura 42.

Camí verd

Així, atès que el seu traçat és totalment independent de la xarxa viària i que sovint es trobaran en plena
natura, els camins verds estan destinats a una tipologia molt variada de persones usuàries: ciclistes,
vianants, persones amb mobilitat reduïda, patinadors, etc.

En el seu disseny serà prioritari l’aspecte de la minimització de les distàncies de recorregut i la
consideració de les característiques geomètriques i constructives adients a un ús intensiu de la via ciclista.
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Cal recordar que l’establiment d’una pista bici sovint farà necessària la previsió d’un itinerari equivalent
per als vianants. Si no es preveu aquesta circumstància, serà inevitable la invasió de la pista bici per la
resta de persones usuàries no motoritzades.

Figura 46.

Figura 45.

4.3

Carril bici protegit bidireccional en zona interurbana

Pista bici.

EL CARRIL BICI PROTEGIT

Un carril bici protegit consisteix en una calçada exclusivament reservada a les bicicletes i amb separació
física de la circulació del trànsit motoritzat.
Normalment, segueix el mateix traçat de la via principal i permet incrementar la seguretat en els
desplaçaments dels ciclistes. En principi, la circulació dels vianants i dels patinadors no està autoritzada en
aquest tipus de vies.
Els carrils bici poden ser unidireccionals (un a cada costat de la calçada principal) o bidireccionals (en un
sol costat de la calçada).
El carril bici protegit està indicat quan l’itinerari transcorre al costat d’una via amb una intensitat de trànsit
important, una velocitat elevada del trànsit motoritzat o un percentatge significatiu de vehicles pesants.
També en les immediacions dels equipaments escolars.
Es recomana que els elements de protecció del carril bici siguin suficientment sòlids per tal d’evitar una
possible intrusió dels vehicles que circulin per la calçada principal sobre la via reservada als ciclistes.
També s’han d’evitar materials que presentin superfícies tallants.

Figura 47.

4.4

Carril bici protegit bidireccional en zona urbana

EL CARRIL BICI

Un carril bici és una via exclusivament reservada a les bicicletes, situada sobre la calçada i separada de la
resta de la circulació per marques vials que la delimiten.
El carril bici està indicat per a vies amb velocitats reduïdes i poca circulació de vehicles pesants.
El seu ús no és recomanable per a les persones de mobilitat reduïda ni per a la pràctica del patinatge.
És molt important la disciplina relativa a l’estacionament de la resta dels vehicles sobre el carril bici.

Tot i que en principi són més segurs que els carrils bici sense separació física, són més perillosos a les
interseccions, atès que manca la percepció dels conductors dels vehicles motoritzats pel que fa als
moviments ciclistes.
En el cas de carrils bici unidireccionals, serà convenient convertir-los en carrils bici sense protecció en la
proximitat de les interseccions per una seguretat més gran. També es poden incorporar a la vorera
mitjançant una vorera bici en determinades interseccions conflictives en les quals els moviments dels
vehicles a motor siguin nombrosos (per exemple, en rotondes).
Figura 48.

Carril bici unidireccional en zona urbana

Hi ha la possibilitat de dissenyar carrils bici a contracorrent del trànsit motoritzat. En aquest cas, l’amplada
mínima del carril bici serà de 200 cm.
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4.5

EL CARRER DE ZONA 30

En aquest cas, ciclistes i automobilistes comparteixen la calçada. Per garantir la seguretat, caldrà establir
normes específiques i elements físics per tal d’establir una reducció de la velocitat màxima a 30km/h.
Aquesta solució és possible per a intensitats inferiors a 1.000 vehicles/dia i amb velocitats baixes. Si no es
donen aquestes condicions, per a implantar una zona 30 caldrà establir mesures de reducció de la
velocitat i de disminució del trànsit. Això és possible amb decisions d’ordenació del trànsit, canvi de sentits
de circulació, reducció de l’amplada de la calçada, etc. prèviament a l’establiment d’una zona 30.
Figura 50.

4.7

Vorera bici

EL CARRER DE CONVIVÈNCIA

Els carrers de convivència són aquelles zones de circulació en les quals els vianants poden utilitzar tota la
zona de circulació i tenen prioritat en tota la calçada.
Aquests carrers també són adequats per a la circulació ciclista, però amb uns condicionants de velocitat
màxima (20 km/h) i de prioritat sempre per al vianant, ja que els vianants poden utilitzar tota la zona de
circulació i els jocs i els esports hi estan autoritzats.
Figura 49.

Carrer de zona 30

En aquest cas, no hi ha cap separació física entre les persones usuàries: és la cohabitació.

4.6

LA VORERA BICI

En aquest cas, els vianants i les bicicletes comparteixin l’ús de la vorera, amb un espai reservat a la
circulació dels ciclistes convenientment senyalitzat.
Per adoptar aquesta solució per a l’itinerari ciclista, la vorera ha de tenir un mínim de quatre metres
d’amplada. En cas contrari, es desaconsella en poder ser perillós per als vianants.
La vorera ha d’estar convenientment senyalitzada per tal de clarificar els usos, especialment en els punts
de conflicte amb els itineraris de vianants.
Tot i això, la intensitat de vianants i bicicletes, l’ús de cadires de rodes, patins, etc., sovint presents sobre
les voreres i, per tant, difícilment segregables dels moviments de la bicicleta, fan que el manteniment de
l’exclusivitat d’ús d’una vorera bici per a les bicicletes sigui una qüestió de disciplina difícil de mantenir per
part de l’autoritat de trànsit.
És més convenient, per tant, assimilar les voreres bici a zones de vianants o carrers de convivència, on la
velocitat màxima dels ciclistes queda restringida a 20 km/h.
No és aconsellable la implantació de voreres bici bidireccionals. En cas de necessitat, s’hauria d’intentar
establir cada sentit de circulació de ciclistes sobre voreres diferents.

La urbanització i la senyalització d’un carrer de convivència ha de mostrar clarament que els vehicles
ocupen un paper secundari al carrer en relació amb els vianants. La senyalització del carrer de convivència
és determinada pel reglament de circulació i es realitzarà amb els senyals S-28 i S-29 a l’inici i l’acabament
del carrer i en totes les incorporacions.
La urbanització haurà de tenir una imatge acollidora del carrer sense separació entre la calçada i la vorera i
amb elements de geometria vertical i horitzontal per fer anar més a poc a poc els vehicles.

4.8

CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE TIPOLOGIES

Per establir l’aplicació d’una de les tipologies descrites, caldrà tenir en compte els criteris següents:
•

Volum i velocitat del trànsit: definirà el tipus de protecció

•

Volum previst de ciclistes: definirà les amplades adequades

•

Espai existent: definirà la tipologia bàsica

•

Entorn urbà: definirà la tipologia i les característiques especials

Són compatibles les diferents tipologies al llarg d’un itinerari, en funció dels canvis en les característiques
de l’entorn en el recorregut ciclista, informant sempre a l’usuari del tipus de via pel qual es troba circulant.
Cal considerar alguns principis bàsics que determinaran l’efectivitat en l’ús per part del usuaris d’aquestes
vies. S’estableixen els següents principis bàsics en el disseny d’una via ciclista:
•

Ha de ser directa: una bona manera de valorar la qualitat d’una via ciclista és la velocitat de disseny
i la diferència en temps de recorregut respecte d’altres rutes alternatives amb trànsit compartit
amb vehicles a motor. Es considera acceptable un diferencial de 15seg./km per a vies interurbanes
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i de 20seg./km per a vies urbanes. Demores superiors faran més atractiva la ruta més directa,
encara que sigui compartida amb la circulació general, i la via ciclista no serà utilitzada.
•

Ha de ser accessible: si la persona usuària ciclista ha de recórrer una distància superior a la que
faria per una via no dedicada a la bicicleta, desistirà de l’ús de la via ciclista. La distància entre
l’origen o destinació del viatge en bicicleta (zones residencials, escoles, centres comercials, àrees
industrials,...) a la via ciclista, no ha de superar els 600-800 metres en zones interurbanes i els 200400 metres en zones urbanes.

•

Ha de ser contínua: la xarxa ciclista no ha de tenir interrupcions en el seu recorregut. Encara que
canviï la tipologia de la via ciclista, la persona usuària ha de percebre una continuïtat.

•

Ha de ser confortable i atractiva: la via ciclista ha de tenir serveis especialitzats per als usuaris, un
aspecte visual agradable, una comoditat en la superfície de circulació i elements de protecció
contra la climatologia adversa i els raigs solars.

•

La velocitat de disseny d’una via ciclista determinarà el radi i el peralt de les corbes, distàncies de
visibilitat, visibilitat lateral als revolts, distàncies de parada i amplada de la via. La majoria de ciclistes
poden mantenir una velocitat de 20 km/h però, segons el tipus de bicicleta i el tipus de via per la qual es
circuli (segregada de la resta de modes o no), les velocitats de 30 km/h i 50 km/h no són extraordinàries.

Ha de tenir els mínims punts de detenció. El fet d’obligar el ciclista a posar el peu a terra és un fort
inconvenient i la causa, moltes vegades, d’accions d’indisciplina per part de les persones usuàries
de la bicicleta. Es considera que tenir l’obligació d’aturar-se un cop cada 2 km en zona interurbana i
un cop cada quilòmetre en zona urbana representa un nivell de qualitat adequat per als ciclistes.

En el nostre cas es projecten trams de camins i pisa bici on les velocitats seran de 15 km/hora i fins a uns
30 km/hora.

Ha de ser segura: els punts de conflicte entre ciclistes i vehicles a motor han de ser els mínims
possibles. Per tal de mantenir un nivell òptim de seguretat viària, es recomana la separació física
dels dos trànsits, el nombre mínim possible d’encreuaments amb el trànsit motoritzat i els vianants
i un tractament de les interseccions especialment sensible a la circulació ciclista.

El radi mínim de gir d’una corba en una via ciclista depèn de la velocitat de la bicicleta, del peralt de la
corba i del coeficient de lliscament transversal.

•

LONGITUD

5.
5.1

5.2

Velocitats de projecte de vies ciclistes

RADIS DE GIR

És recomanable que el valor del peralt de la corba oscil·li entre el 2% i el 3%. El drenatge superficial de la
via queda garantit amb el peralt mínim del 2%.

El resum de les tipologies per cada tram del projecte són:

TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME
SUBTRAM 5.1 - GIV 6741 - Ctra Sant Andreu Salou
SUBTRAM 5.2 - Tram dins Sant Andreu Salou
SUBTOTAL

Figura 51.

1.200,00
1.200,00
2.400,00

TIPOLOGIA

PENDENT

AMPLADA

PISTA BICI
PISTA BICI

<1%
<1%

> 2,50
> 2,50

En el quadre adjunt figuren els radis mínims per a projectar les vies ciclistes per a diferents velocitats
genèriques de projecte distingint les vies pavimentades i no pavimentades:

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
VELOCITAT DE DISSENY

La velocitat a la qual una persona en bicicleta pot circular de manera segura i confortable depèn de les
característiques tècniques de la via per la qual circula, com ara la curvatura, el peralt, el pendent
longitudinal i l’amplada de la via.
Les velocitats de projecte per a les diferents tipologies de vies ciclistes amb traçat independent de les vies
principals es recullen al quadre adjunt en aquest apartat.

Figura 52.

Radi mínim en vies ciclistes

La velocitat de disseny de les diferents vies queda establert en 30 km/hora en pistes bici. En el cas de
pistes bici no pavimentades es preveu radis superiors a 44 metres.
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5.3

DISTÀNCIES DE VISIBILITAT

La distància que una persona ciclista necessita per parar completament en observar un obstacle és un
factor a tenir en compte en el disseny de les vies ciclistes. Aquesta distància està en funció del temps de
percepció i reacció del/la ciclista, el coeficient de lliscament horitzontal, la inclinació de la rasant i la
velocitat de disseny.
DISTÀNCIA DE PARADA
La distància de parada (Dp) és la distància total recorreguda per una bicicleta obligada a aturar-se tan
ràpidament com li sigui possible, mesurada des de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que
motiva la detenció. Comprèn la distància recorreguda durant els temps de percepció, reacció i frenat.
Les distàncies de parada per a vies ciclistes es calculen de la mateixa manera que les de carreteres. Si
assumim que part del trànsit no s’aturarà a les interseccions, és convenient utilitzar valors de distàncies de
parada conservadors.

Figura 54.

Esquema de revolt pel càlcul de la visibilitat lateral

La visibilitat lateral es pot calcular com a suma de les distàncies de parada per a ciclistes que viatgen en
direccions oposades a la corba.
Quan aquesta distància de parada no es pugui aplicar, el carril s’haurà d’ampliar o s’haurà de pintar una
línia contínua que separi els dos carrils al llarg de tota la corba afegint 10m més enllà dels extrems.
DISTÀNCIA DE PARADA
Les inclinacions longitudinals superiors al 5% no són recomanables, ja que les ascensions són dificultoses
per als/les ciclistes com perquè les baixades són perilloses per l’augment de velocitat que s’experimenta.
Tot i així, ja que no sempre serà possible dissenyar la via ciclista imposant aquesta restricció de pendents,
ja sigui per motius d’orografia, perquè s’hagin de salvar obstacles que requereixin la construcció de
rampes o per accedir a passos elevats o inferiors, es recomana que els trams amb rampes superiors al 5%
siguin com més curts millor. En aquests casos no s’utilitzaran inclinacions màximes >25%.

Figura 53.

Distància de parada en baixades

Els valors dels quadres provenen de considerar un coeficient de lliscament de 0,25, un temps de percepció
de reacció de 2,5 s, una altura de l’ull d’1,40 m i una altura d’objecte de zero metres.
El traçat projectat ja dona compliment a aquestes distàncies.
VISIBILITAT EN CORBES. VISIBILITAT LATERAL
La distància de parada serà igual o superior a la distància de parada mínima al llarg de la totalitat del traçat
de la via ciclista. Per tal de garantir que hi ha visibilitat de parada en corbes circulars, caldrà disposar d’una
certa visibilitat lateral.
La visibilitat lateral a l’interior d’una corba horitzontal és funció de la velocitat de disseny, del radi de
curvatura i de la inclinació. Per mesurar la longitud del camp de visió del/la ciclista s’utilitza la línia central
que separa els dos carrils interiors de la corba de la via.

Figura 55.

Longituds màximes de trams amb rampes >5%

Per mantenir, confortablement, velocitats de 15 km/h o més no s’han d’incloure en el traçat trams de més
de 4 km amb rampes superiors al 2%, ni trams de més de 2 km amb rampes superiors al 4%.
Es tracta d’un traçat molt pla en que el pendent mig està per sota del 2% i els trams amb pendents
superiors són molt curts.
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ACORDS VERTICALS
Els canvis d’inclinació longitudinal hauran de ser suavitzats mitjançant un acord vertical. Aquest acord serà
un arc circular tal que proporcioni comoditat en la marxa i que permeti mantenir la visibilitat de parada.
En el cas d’acords verticals còncaus, el radi de l’acord vertical està condicionat per la comoditat en la
marxa:

Figura 56.

Radi mínim dels acords verticals

En el cas d’acords verticals convexos, el condicionant és el de mantenir la visibilitat de parada. Per complir
aquesta condició, cal que l’acord vertical disposi d’una longitud mínima, que dependrà de la distància de
parada necessària i de les inclinacions d’entrada i de sortida de l’acord.
En els perfils longitudinals es pot veure els acord utilitzats i es comprova que tenen radis superiors a 20
ja que es considera una velocitat de projecte de 30 km/hora
AMPLADA DE LES VIES CICLISTES

Figura 58.

L’espai útil del o de la ciclista queda descrit en la següent figura:

Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes

El present projecte s’ha realitzat amb amplades de 2.50 metres que és l’amplada recomanable per pista
bici bidireccional.
INCLINACIONS TRANSVERSALS
En alineacions rectes es projectarà una inclinació transversal cap a un únic costat de la via de manera que
s’evacuï amb facilitat l’aigua superficial i que el seu recorregut per sobre de la via sigui el mínim possible.
Així, es recomana que la inclinació transversal de la via ciclista sigui del 2%. En revolts circulars, la
inclinació transversal coincidirà amb el peralt de la corba.
S’ha tingut en compte.
SECCIONS EN OBRES DE PAS I TÚNELS
Per tal d’assegurar la continuïtat dels itineraris i de travessar obstacles com autopistes, autovies,
carreteres de primer nivell i vies fèrries, caldrà dissenyar passos a diferent nivell per la via ciclista.
És raonable pensar que una obra de pas o un túnel d’una via ciclista sigui bidireccional i utilitzat per altres
usuaris (vianants, ciclomotors, persones de mobilitat reduïda,...).

Figura 57.

Espai útil ciclista.

Amb aquests condicionants, l’amplada de la secció transversal haurà de ser, com a mínim de 5 metres,
reservant una zona de 2 metres per als vianants. En casos de poc trànsit, es poden plantejar seccions amb
amplades inferiors.
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

34

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAM 5 – SANT ANDREU SALOU

En el present projecte no es preveuen noves passarel·les, ni tampoc passos inferiors.

5.4

EXPLANADES, FERMS I PAVIMENTS

L’elecció del tipus de ferm per a una via ciclista dependrà d’una sèrie de factors, com ara la tipologia de les
persones usuàries, el nivell d’utilització de la via, la integració visual, la seguretat, el manteniment, etc.
Es poden fer les consideracions generals següents:
Figura 59.

Pas elevat ciclistes i vianants

•

Els requeriments dels usuaris: Els/les ciclistes, en funció del tipus de bicicleta (BTT, de passeig,...)
tindran una tolerància diferent als paviments. Les persones amb mobilitat reduïda requereixen
paviments durs i sense imperfeccions com també les persones amb patins. Els vianants, en general,
accepten bé qualsevol tipus de paviment, encara que prefereixen paviments tous.

•

La integració visual: l’elecció del paviment pot provocar el rebuig o l’acceptació de la via ciclista en
funció de l’agressió produïda sobre l’entorn visual. S’ha de tenir especial cura en zones sensibles,
com ara parcs naturals, entorns de patrimonis artístics o culturals,...

•

La continuïtat: el tipus de ferm sobre una via ciclista dóna unes certes característiques que
mantenen la coherència i la continuïtat en els materials, aspecte fonamental per a una bona
llegibilitat de cara a les persones usuàries.

•

El manteniment: la nova via ciclista haurà de resistir molts anys abans de procedir a un canvi en el
revestiment. S’hauran de valorar aspectes com la intrusió de les arrels de la vegetació i de les
sorres procedents de la pluja. També s’ha de tenir en compte l’accés dels vehicles de manteniment.

•

El cost: l’anàlisi de costos de construcció i manteniment s’haurà de tenir en compte en el moment
de decidir el tipus de ferm.

El paviment de les rampes ha de ser no lliscant i, en el cas d’una passarel·la mixta de vianants i ciclistes, es
respectarà la normativa relativa a les persones de mobilitat reduïda.
La barana de la passarel·la ha de tenir una alçada d’1,30 m en el cas d’utilització de ciclistes i d’un metre
en el cas de passarel·les exclusives per a vianants.
Els túnels, tot i que creen una sensació d’inseguretat, són preferits pels ciclistes pel fet d’exigir menys
esforç a l’hora de salvar la diferència de nivell. Per tal de minvar aquesta sensació, la longitud del túnel ha
de permetre percebre l’altre extrem des de la mateixa entrada.

Considerant aquestes reflexions, la via ciclista haurà de tenir un paviment adequat a la demanda i als
requeriments específics de cada zona.
Figura 60.

Secció mínima en túnels de vies ciclistes

L’alçada mínima recomanada en túnels és de 2,50 m per a una amplada de 3,50 m a 5,00 m en funció del
fet que el trànsit sigui exclusiu de ciclistes o compartit amb vianants.
Una amplada inferior, fins a 3 metres pot ser suficient per a túnels curts (fins a 10 m de llargada).
També cal pensar en els vehicles de manteniment, que necessitaran un mínim de 3 m de gàlib.

Les esplanades es dimensionaran en funció dels tipus de vehicles i de la seva freqüència de pas. La
capacitat portant del terreny caldrà mesurar-la «in situ» per a cada secció de la via.
En general, l’esplanada estarà constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El terreny natural,
una vegada enretirada la terra vegetal, haurà de complir unes prescripcions mínimes, substituint una capa
existent per una altra de millor qualitat si fos necessari.
Tant pel que fa a la coronació dels terraplens com pel fons d’excavació en els desmunts és recomanable
que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la classificació PG-3) i amb un
gruix mínim de 50 cm. Sobre l’esplanada, degudament anivellada i compactada, s’estendran les diferents
capes del ferm i del paviment.
En els camins nous es preveu la millora del terreny en 50 cm de gruix.
El grau de qualitat del paviment ha d’estar en consonància amb el tipus de via dissenyada, la funció que
hagi de desenvolupar, els usos previstos i la seva ubicació:
•

Figura 61.

El paviment ha de tenir una bona adherència, sobretot quan la superfície estigui molla

Pas soterrat ciclistes i vianants
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

35

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAM 5 – SANT ANDREU SALOU

•

Les tapes dels pous de registre i altres irregularitats han d’estar anivellades amb la superfície de la
via

•

Les juntes en paviments rígids han d’estar en bones condicions

•

Els encarregats del manteniment s’hauran d’ocupar de retirar la sorra, la terra, la brutícia i altres
elements que puguin causar accidents

•

L’orientació de les reixes de drenatge ha de ser perpendicular al sentit de la circulació.

Els materials a emprar en l’execució d’aquests paviments, així com la seva execució, hauran de complir les
prescripcions establertes en el PG-3.
• Paviments bituminosos: És recomanable utilitzar mescles bituminoses de color amb addició d’òxid
de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes).

• Paviments amb tractament superficial: Sobre la superfície d’una capa de tot-u artificial s’aplica un
lligant bituminós, seguit de l’extensió i piconatge d’una capa de grava. És recomanable utilitzar
lligants bituminosos de color amb addició d’òxid de ferro o de crom.

• Paviments de formigó: És recomanable disposar de juntes de retracció transversal cada 5 metres.

• Paviments de sòl-ciment: La capa de trànsit consisteix en estendre una capa, tot-u artificial o sauló,
estabilitzada amb un lligant hidràulic, en una proporció variable (de 3 a 6%).
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Com a elements auxiliars als sistemes de drenatge, cal considerar la conveniència de realitzar plantacions
de vegetació a l’entorn de la via ciclista per tal d’aprofitar la funció de retenció de l’escorrentia de les
aigües de pluja.
La xarxa projectada és amb cunetes al llarg de la traça. Es fan les mínimes actuacions amb tuberies i
drenatges.

5.6

CONDICIONAMENT AMBIENTAL

El traçat de la via ciclista ha de buscar sistemes lineals naturals, sempre que sigui possible. S’ha de tractar
de dissenyar itineraris que respectin els següents sistemes:
•

Rius, rierols i altres elements naturals,

• Paviments de llambordins o rajoles: Consisteix en la col·locació de llambordins o rajoles sobre una
capa de formigó, sorra o morter estesa sobre l’esplanada. S’escollirà un tipus de llambordí o de
rajola antilliscant per tal de tenir una adherència adequada amb la superfície molla.

•

Vores de llacs o estanys,

•

Límits de masses forestals o boscos,

•

Zona marítimo-terrestre,

Es recomanen exclusivament en trams curts i per motius estètics o d’integració paisatgística, o en
zones en les quals calgui reduir la velocitat dels/les ciclistes (encreuament amb carrers o
carreteres, carrers de convivència, etc.).

•

Vores de parcs naturals,

•

Antics traçats de carreteres o ferrocarrils.

Altres mesures per a la defensa i la protecció del medi ambient poden ser:

En el present projecte es preveu:

•

Evitar els paviments bituminosos en zones d’especial protecció. Els paviments granulars s’integren
millor en el paisatge i en l’entorn natural.

•

Incorporar en el traçat i en el seu entorn elements naturals com vegetació i elements minerals per
tal d’integrar la via ciclista en el paisatge.

El drenatge de les vies ciclistes tractarà d’aprofitar la topografia, de manera que s’ajusti al terreny, evitant
la instal·lació de xarxes complicades per a l’evacuació de les aigües de pluja.

•

Reduir el moviment de terres al mínim.

•

Reduir al mínim les obres de fàbrica i fer servir la fusta o la pedre en els elements estructurals.

La inclinació lateral de la via ciclista serà del 2%. En el cas de vies adjacents a vies existents, aquesta
inclinació serà sempre cap aquestes vies, aprofitant el sistema de drenatge existent.

•

Dissenyar un mobiliari urbà respectuós amb el medi ambient.

•

Millorar la senyalització en les zones d’especial interès paisatgístic.

Els sistemes de drenatge respectaran sempre l’entorn mediambiental i hauran de mantenir en tot moment
el bon estat de la capa de trànsit.

•

Incloure elements i sistemes de recollida de residus generats pels usuaris de les vies ciclistes.

•

Disposar de sistemes de drenatge que respectin l’entorn de la via i que mantinguin en tot moment
el bon estat de la capa de trànsit.

• Ferm de sauló en pistes bici segregades.

5.5

DRENATGE

En les figures adjuntes s’indiquen els pendents transversals adequats per a seccions en desmunt, terraplè i
mixtes.

No es preveu el plantat d’arbustos i arbrat al llarg de la traça sinó l’aprofitament dels peus existents.

5.7

INTERSECCIONS

Les interseccions de les vies ciclistes amb les vies convencionals requereixen un tractament especial per tal
de reduir el nombre i la gravetat dels conflictes entre els moviments de les bicicletes i els de la resta de
persones motoritzades.
Resulten imprescindibles unes bones condicions de visibilitat recíproca, per tant, és determinant el punt
escollit per travessar la calçada.
Figura 62.

Drenatge de vies ciclistes
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

37

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA TRAM 5 – SANT ANDREU SALOU

També la senyalització horitzontal i vertical, així com el disseny de la intersecció seran decisius a l’hora de
garantir la seguretat.
Com a principis generals per resoldre aquesta qüestió, cal fixar les premisses següents:

Sobre la via ciclista, es disposaran els elements de restricció d’accés als vehicles a motor per tal d’evitar la
intrusió d’aquests vehicles sempre que no estiguin autoritzats. Els vehicles de manteniment de la via
ciclista sí que han de poder accedir-hi.
En cas de camins no pavimentats, és convenient realitzar un revestiment de la calçada al llarg de 10
metres abans de la intersecció amb la via ciclista, a fi d’impedir que els pneumàtics aportin terres o sorra
sobre la calçada de la via ciclista.

•

Limitar al mínim el nombre d’interseccions a nivell d’una via ciclista per tal d’evitar els punts
conflictius amb els vehicles a motor.

•

Escollir per travessar la calçada els punts en que la velocitat de la via convencional és més baixa.

•

Si és possible, desplaçar els encreuaments cap a encreuaments existents, com ara rotondes, on els
vehicles a motor ja porten una velocitat reduïda.

INTERSECCIÓ AMB VIA CONVENCIONAL AMB TRÀNSIT FEBLE

•

Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i senyalització inequívoca de la
presència d’un encreuament de via ciclista.

Si la carretera que ha de travessar la via ciclista té intensitats inferiors a 200 vehicles/hora, la intersecció
s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via prioritària.

•

Facilitar les maniobres dels ciclistes, de manera que l’esforç sigui el mínim possible per tal d’evitar
maniobres antireglamentàries de les persones usuàries de la via ciclista.

Aquestes interseccions es donen en sortides de camins. En aquest cas, no hi ha sortides de camins.

Per interseccions amb vies convencionals amb intensitats superiors a 500 vehicles/hora i amb autopistes i
autovies, la solució més efectiva serà la de travessar amb un pas a diferent nivell.
Les interseccions projectades ja donen compliment a aquestes permises.
No hi ha interseccions amb vies de intensitat superior a 500 vehicles / hora.
INTERSECCIÓ AMB CAMÍ RURAL NO PRIORITARI
En aquest cas la via ciclista conservarà la seva prioritat, sempre que el trànsit sobre el camí rural sigui feble
i amb velocitats moderades.

Figura 64.

Intersecció amb via convencional amb trànsit feble

Aquesta situació es dona en la intersecció amb la carretera de Sant Andreu Salou a Cassà de la Selva.
INTERSECCIÓ AMB VIA CONVENCIONAL AMB TRÀNSIT INTENS
Si la carretera que travessa la via ciclista té intensitats entre 200 i 500 vehicles/hora, la intersecció també
s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via prioritària.
Per l’efecte del trànsit, el/la ciclista no podrà travessar la via d’un sol cop. Per aquesta raó, es construirà
un illot central de 5 metres d’amplada i es farà una reducció de l’amplada del carril per a vehicles a motor.
També serà convenient establir mesures de reducció puntual de la velocitat a l’entorn de l’encreuament.

Figura 63.

Intersecció amb un camí rural

El vehicles a motor que accedeixin pel camí hauran de ser convenientment informats de la presència de la
via ciclista. Tanmateix, els usuaris de la via ciclista hauran de disposar de la senyalització adient per tal
d’incrementar la seva atenció en aproximar-se a la intersecció.
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Figura 66.
Figura 65.

Intersecció giratòria

Intersecció amb via convencional amb trànsit intens

No es dona aquest tipus de intersecció.

No es dona aquest tipus de intersecció.
INTERSECCIÓ GIRATÒRIA

5.8

En el cas dels carrils bici és convenient desviar la circulació de bicicletes cap a una pista segregada en les
immediacions de la rotonda.

Les formes d’aparcaments més convenients són les següents:

També caldrà disposar d’una anella de 2,5 metres al voltant de la rotonda, amb doble sentit de circulació
destinada a ciclistes, per tal d’assegurar la possibilitat de realitzar tots els moviments de manera
segregada, amb l’objectiu que la persona que circula amb bicicleta pugui escollir la manera més còmoda
de fer el seu desplaçament.

APARCAMENT

a) Subjectada per una sola roda, consistent en un element on es col·loca una de les dues rodes de
la bicicleta, la qual es subjecta mitjançant un cadenat.

Les calçades es travessaran per un carril de dos metres d’amplada situat al costat del pas per a vianants.

Figura 67.

Dimensions bàsiques d’aparcament de bicicletes tipus “Subjectades per una roda”

b) Subjectada pel quadre. Estan constituïdes per estructures que permeten subjectar el quadre de
la bicicleta mitjançant cadenats.
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c) Subjectades pel quadre i les rodes. Faciliten la subjecció del quadre i d’una de les rodes de la
bicicleta, oferint estabilitat i seguretat per als aparcaments de llarga durada.

Figura 68.

Dimensions bàsiques d’aparcament de bicicletes tipus “Subjectades pel quadre”, “Subjectades pel
quadre i les rodes”

d) Suport per penjar la bicicleta. Format per estructura vertical que suporta el pes de les bicicletes.

Figura 70.

Espai requerit pels aparcaments de bicicletes en funció del sistema de subjecció.

No es projecten nous aparcaments.
Figura 69.

Dimensions bàsiques d’aparcament de bicicletes tipus “Suport per penjar la bicicleta”

e) Casetes individualitzades. Protegeixen cada bicicleta del robatori, el vandalisme i les inclemències
climàtiques.

6.
6.1

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Les marques viàries han de servir per delimitar els carrils per a bicicletes, separar fluxos oposats,
identificar línies de detenció i altres regulacions suplementàries dels senyals verticals de circulació.
La marca de via ciclista està representada pel símbol d’una bicicleta i fletxes direccionals amb les
dimensions que es representen en la figura adjunta. Les marques viàries seran, en general, de color blanc.
Aquest color correspondrà a la referència B-118 (UNE 48 103).
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En el cas de carrers de convivència, el trànsit ciclista és compartit amb el de vianants. Per a aquest tipus de
carrers, es faran servir els senyals S-28 i S-29.

Figura 74.

Senyals de carrer de convivència.

L’inici i l’acabament de la circulació obligatòria per a bicicletes s’indicarà amb el senyal R-407a).
Figura 71.

Marca viària de les vies ciclistes

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar a l’inici de la via i a intervals regulars (cada 250 metres). En el cas de
camins verds i vies segregades els intervals es poden augmentar, ja que el seu efecte és recordar que ens
trobem en una via per a bicicletes.
Per a la resta de les marques viàries de separació del carril bici sobre calçada de la resta del trànsit rodat i
de les marques de pas per a ciclistes, s’atendrà a les prescripcions establertes en la norma 8.3.IC de
senyalització horitzontal.

6.2

SENYALITZACIÓ VERTICAL

Pel que fa als elements de senyalització vertical, la via ciclista farà servir el senyal S-33, a l’inici i al final i
després de cada intersecció.

Figura 75.

Senyals de via obligatòria per a bicicletes.

S’aconsella restringir la utilització del senyal R-407a) a aquelles vies ciclistes paral·leles a les calçades amb
molta intensitat de trànsit i velocitat elevada, on la presència de bicicletes podria ser un perill.
En la majoria de les situacions, és més convenient utilitzar el senyal S-33, que permet al ciclista esportiu
fer servir la calçada de la carretera per anar més ràpid.
En el cas de vies ciclistes segregades, es faran servir els senyals de prohibició de circulació que en cada cas
es considerin adequats:

Figura 72.

Senyal S-33 de via ciclista

En el cas de carrers de zona 30, el trànsit ciclista és compartit amb altres vehicles. Per a aquest tipus de
carrers, es faran servir els senyals S-30 i S-31.
Figura 76.

Senyals de prohibició de circulació.

En cas que l’itinerari ciclista tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles a
motor, i en qualsevol altre cas de conflicte amb vies convencionals, es farà servir el senyal P-22
d’advertiment de perill per a la circulació de bicicletes per a la resta dels conductors.

Figura 73.

Senyals de carrer de zona 30

Figura 77.
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La dimensió dels senyals reglamentaris situats sobre vies ciclistes segregades del trànsit a motor
s’ajustaran als 400 mm pel que fa a la dimensió vertical del senyal. L’alçada de col·locació de la base del
senyal serà de 220 cm respecte de la rasant.

Figura 80.

Colors RAL utilitzats en la senyalització

La col·locació dels senyals serà l’adient perquè ciclistes i vianants puguin llegir les indicacions, pensar què
els interessa i prendre les accions oportunes.

Figura 78.

Dimensions dels senyals.

La senyalització vertical es preveu de fer segons el manual de senyalització.

6.3

SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ

Figura 81.

La senyalització d’orientació consisteix en la selecció de les informacions que cal proporcionar als ciclistes
a cada punt de la xarxa ciclista i del seu entorn. Els principis bàsics són tres:
•

El moment de la comunicació ha d’ésser l’adequat

•

Els missatges cap a l’usuari han d’ésser llegibles, senzills i comprensibles

•

El ciclista ha de percebre coherència i continuïtat en el guiatge

Pel que fa a les dimensions dels senyals d’orientació, es defineixen dos tipus de plafons, el bàsic, amb una
alçada de lletra de 12 cm, i el complementari, amb una alçada de lletra de 10 cm. Aquest últim s’utilitzarà
en condicions especials en què hi hagin obstacles que no permetin les dimensions bàsiques.

Els plafons de senyalització d’orientació per a itineraris ciclistes corresponen a la següent tipologia, en
funció de la seva situació sobre la via. A les vies convencionals també se senyalitzaran les vies ciclistes
properes amb els plafons corresponents.

Figura 79.

Col·locació dels plafons d’orientació.

Plafons de presenyalització, de direcció final i de confirmació.

Els color utilitzats en els plafons seran els següents:
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Pel que fa a les especificacions tècniques de la plantació, s’haurà de tenir present:

Figura 83.

Esquema de plantació d’un arbre.

No es preveu la plantació de arbrat.

7.2

ENLLUMENAT

En zones urbanes, la via ciclista tindrà el mateix nivell d’enllumenat que la calçada. Els suports dels bàculs
de l’enllumenat es col·locaran el més lluny possible de la via per tal d’evitar impactes de ciclistes.
En zones interurbanes, la necessitat d’enllumenat haurà de ser estudiada en funció de les característiques
pròpies de cada via ciclista.
La visibilitat és molt important a les interseccions. Es recomana que el/la ciclista que travessa una
intersecció sigui visible per als conductors dels vehicles a motor, perllongant l’enllumenat de la via més
enllà de l’encreuament.
Figura 82.

Dimensions dels plafons de la senyalització d’orientació.

La senyalització vertical es preveu de fer segons el manual de senyalització de rutes cicloturístiques.

7.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Una vegada analitzats els detalls del projecte es constata que compleix amb el “Manual per al disseny de
vies ciclistes de Catalunya”.

DISSENY DE LA VEGETACIÓ

Per al disseny de la vegetació a l’entorn d’una via ciclista, s’han de tenir en compte:
•

No es preveu instal·lació de nou enllumenat.

8.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

7.1

També és convenient il·luminar la via ciclista al voltant de 50 metres abans de la cruïlla, per tal que el
conductor o conductora percebi que la persona que circula amb bicicleta vol creuar la intersecció.

Uniformitat: el material vegetal ha de presentar característiques homogènies, utilitzant
preferiblement una sola espècie entre les habituals a cada zona.

•

Les distàncies entre els arbres han de mantenir-se constants. Es recomana una distància mínima de
plantació entre els talls dels arbres de 10 metres i de 5 metres entre els arbustos.

•

L’alçada mínima de plantació dels arbres serà de dos metres.

•

Els arbres tindràn un sol tall i en cap cas s’utilitzaran bardisses que puguin generar situacions
d’inseguretat.

•

La poda ha de permetre una visibilitat mínima de 2,50 metres d’alçada, des del nivell del paviment.

Per a tal efecte, el traçat i els diferents elements de la via verda descrita en el present projecte, s’han
projectat de la següent manera:
• S’ha traçat la via verda aprofitant, en la majoria de trams del seu recorregut, camins existents i
reobrint antics camins forestals preexistents al llarg de l’àmbit municipal. Aquests camins es
pretenen de conservar en el seu estat original, sense pavimentacions artificials i sense alterar
la paisatgística de l’àmbit.
• S’ha considerat una amplada de carril de 2,50m en tots els nous trams de carril definits en
projecte, complint amb les amplades mínimes establertes en el manual en funció del tipus de
via en cada tram.
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• S’han considerat diferents tipus de pavimentacions (sauló compactat o formigó) en funció de la
situació de cada tram del carril bici (àmbit urbà o periurbà).
• S’ha previst de diferents solucions de drenatge superficial per tal d’evitar l’acumulació
superficial de les aigües, aprofitant la topografia existent i evitant la instal·lació de xarxe s
complicades.
• Es projecta una inclinació lateral de la via ciclista del 2%.
• No es preveu el talat de masses arbustives ni vegetació en la realització dels nous trams de via
verda, evitant alterar l’espai natural de l’àmbit. En tot cas només es faran actuacions de neteja
en la zona d’obertura del camí en la zona de la mota. Es conservaran el màxim de peus
possibles.
• Es preveu la implantació d’un seguit de nova senyalització vertical i horitzontal, complementant
la senyalització existent, considerant les dimensions, alçades i distàncies especificades en el
manual. Aquest apartat es justifica en annex independent.
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ANNEX NÚM 3 – MOVIMENT DE TERRES I FERMS
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1.

OBJECTE

6.

L’objecte del present capítol és la definició del moviment de terres a realitzar i la definició de les obres
necessàries per tal de realitzar la pavimentació del sector.

2.

CONSIDERACIONS RESPECTE EL MOVIMENT DE TERRES.

Es considera que tot el material excavat s'haurà de portar a l'abocador i que tot el material terraplenat
haurà de ser seleccionat i de préstec.

3.

ESBROSSADA

En primer lloc es realitza una esbrossada dels terrenys on s’han d’executar els carrils bicis. Aquesta inclou
l’extracció, retirada i transport a l’abocador dels següents materials: arbres, soques, plantes, malesa,
brossa, runes i escombraries.
Aquesta operació es pot realitzar tant amb mitjans mecànics com manuals tot adoptant les precaucions
necessàries per treballar amb les condicions de seguretat suficients.
Tant en els desmunts com en els terraplens de cota roja inferior a 1 metres s’eliminaran els elements
orgànics fins a 1 metre per sota de la cota definitiva.
En els terraplens de més de 1 metre, s’eliminaran els elements orgànics fins a una profunditat de 50 cm.

4.

ARBRAT

La retirada de l’arbrat es realitzarà fent una excavació perimetral i extraient el pa de terra necessari per
tal que pugui viure l'arbre un cop replantat.

5.

DESMUNT

Un cop feta la esbrossada es procedirà al marcatge amb estaques del desmunt a realitzar. Seguidament, es
procedirà a l’excavació de les terres necessàries per a obtenir la cota sobre la que s’executarà l’estructura
de ferm.
El desmunt de les terres es realitzarà en la seva major part amb maquinarà convencional.
En aquest cas la terra excavada serà carregada amb pala carregadora sobre camió i es durà a l’abocador.

TERRAPLENS

El terraplè consisteix en l’extensió i compactació dels materials per tal d’obtenir la rasant definitiva.
El material a terraplenar serà o de préstec i ha de correspondre al tipus de material seleccionat.
S’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i de com a màxim 30 cm per tal de poder realitzar
una bona compactació.

7.

REFÍ i COMPACTACIÓ

Els materials s'hauran de compactar al 95 % del Pròctor Modificat per capes de nucli de terraplè i al 98 %
del Pròctor Modificat per capes de subbase.
Després de l’extensió de cada capa de material serà necessari fer un refinat del mateix i compactació final.

8.

CUBICACIÓ VIALS

Es considera que tot el material excavat s'haurà de portar a l'abocador i que tot el material terraplenat
haurà de ser seleccionat i de préstec.
La cubicació de les terres s’adjunta en el corresponent plànol de perfils transversals.

9.

ESTUDI DEL FERM

Aquesta elecció es fa seguint la publicació “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2a edició de maig de 2007.
D’acord amb el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”, l’elecció del tipus de ferm per a una
via ciclista dependrà d’una sèrie de factors, com ara la tipologia de les persones usuàries, el nivell
d’utilització de la via, la integració visual, la seguretat, el manteniment, etc.
Encara que les càrregues transmeses pel trànsit ciclista es poden considerar menyspreables, sí s’ha de
tenir en compte la maquinària de construcció que s’utilitzi durant l’execució del ferm, així com els vehicles
de manteniment i reparacions.
El grau de qualitat del paviment ha d’estar en consonància amb el tipus de via dissenyada, la funció que
hagi de desenvolupar, els usos previstos i la seva ubicació.
La qualitat de les vies ciclistes depèn molt de l’estat de la superfície, que ha de garantir una circulació
còmoda i segura. Per tant, cal tenir especial cura amb:

En alguns casos l’excavació pot requerir el picar pedra de manera puntual.
En cas de trobar materials impropis aquests hauran de ser portats a l’abocador.
Si es fa necessari, en aquest moment s’hauran de millorar i rectificar els talussos resultants i/o realitzar
cunetes de desguàs provisionals.

-

El paviment ha de tenir una bona adherència, sobretot quan la superfície estigui molla.

-

Les tapes dels pous de registre i altres irregularitats han d’estar anivellades amb la superfície de la
via.
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-

L’orientació de les reixes de drenatge ha de ser perpendicular al sentit de circulació. A més, la
separació entre les reixes ha de ser la mínima possible per tal d’evitar els accidents de les persones
usuàries de bicicletes.

-

Els encarregats del manteniment s’hauran d’ocupar de retirar la sorra, la terra, la brutícia i altres
elements que puguin causar accidents.

Tenint en compte aquests condicionants, s’han estudiat detalladament cadascuna de les tipologies de
ferm, per tal d’adoptar la millor tècnica i econòmicament.

9.1

SOLUCIÓ ADOPTADA

La nova pavimentació a realitzar en la via verda és la següent:
a) FERM DE SAULÓ:
• 50cm de material seleccionat per a millora de ferm.
• 15 cm de tot-ú reciclat.
• 10cm de sauló compactat.
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ANNEX NÚM 4 – ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS
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1.

OBJECTE

3.

L’objecte del present capítol és la redacció de l’estudi de Gestió de Residus de la construcció segons el
prescrit en l’article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20).

2.

PROCÉS D’ENDERROC VIALS

En aquest projecte no hi ha enderroc de vials ni de paviment existent per a obertura de rases de serveis.
En qualsevol moment depenent de les circumstancies que ho aconsellin el director de l’obra podrà
modificar els criteris de la demolició o donar les ordres oportunes per aconseguir un millor i més segur
desenvolupament de les obres.

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT.

Les principals normatives a complir són:
▪

Decret 201/1994, de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

4.

▪

Llei 10/1988, de 21 d’abril, de residus.

Aquest projecte no contempla l’enderroc de cap tipus d’edificació existent en el sector.

▪

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

▪

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

5.

▪

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels
residus.

Aquest projecte no contempla el desmuntatge de cap xarxa de servei existent, ni l’enderroc de cap tanca
ni mur.

▪

Decret 89/2010, de 29 de Juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (articles 2, 3, 4, els capítols III,
IV i V, i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3)

6.

▪

Real Decret 2010/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus
i recursos de Catalunya (PRECAT20).

▪

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.

▪

Real Decret 396/2006 de 31 de març pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant.

▪

Llei 20/2009, de 4 de desembre, sobre Prevenció i control ambiental de les activitats.

▪

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus
annexos.

▪

Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny. Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos.

▪

Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre el finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

▪

Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

▪

Decret 34/1996, de 9 de gener, Catàleg de residus de Catalunya.

PROCÉS D’ENDERROC EDIFICI

DESMUNTATGE DE SERVEIS EXISTENTS I TANQUES

LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Cal definir i disposar d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus.
Una obra té dos tipus de gestió de residus: la gestió dins de l’obra i la gestió fora de l’obra. Per aquest
motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:
-

L’espai disponible per realitzar 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 demolició i la distància als dipòsits
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
En aquest cas tots els residus es porten a abocador.

7. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE
CATALUNYA (PRECAT20).
L'objecte del Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya és definir el model de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els
instruments necessaris per a l'assoliment d'aquests objectius.
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7.1

vi) L'any 2020, s'han d'assolir els següents nivells de valorització global en pes en funció del
material d'envasat: paper-cartró, 80%; metalls, 80%; vidre, 80%; plàstic, 50%; fusta, 70%.

OBJECTIUS

Els objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus per a l'any 2020 són els següents:
1) Els objectius transversals en la prevenció i gestió de residus per a l'any 2020 són els següents:
a) Reduir la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l'ús dels recursos a Catalunya en un
30% respecte de l'any base 2012.
b) Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associats a la deposició, el tractament
biològic i la combustió de residus municipals en un 30% respecte de l'any base 2012.
c) Incrementar l'eficiència de captació de biogàs dels dipòsits controlats fins a un 60%.
2) Els objectius de prevenció per a l'any 2020 són els següents:
a) Reduir, com a mínim, en un 15% en pes la generació primària total de residus de Catalunya,
municipals, industrials i de la construcció, respecte de l'any base 2010.
b) Reduir en un 50% en pes el malbaratament alimentari en els àmbits de la distribució al detall, la
restauració, el servei d'àpats o càtering i l'àmbit domèstic respecte de l'any base 2010.
c) Reduir en un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d'un sol ús no compostables
respecte de l'any base 2007.
3) Els objectius de gestió per a l'any 2020 són els següents:
a) Pel que fa a la gestió de tots els residus:
i) Incrementar la valorització global fins al 65% dels residus generats.
ii) Incrementar la quantitat de residus tractats prèviament abans de ser destinats a dipòsits
controlats fins al 100% dels residus destinats a dipòsits controlats, sense perjudici del que
disposa l'article 16.2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus.

L'aprovació del Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT) dona
compliment a les previsions establertes en els articles 28 i 29 de la Directiva 2008/98/CE del Parlament
europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, i els articles 14.2
i 15 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Entre d’altres, queda derogat el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, a excepció
dels articles 2, 3, 4, els capítols III, IV i V, i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les
disposicions finals 1 i 3, que conserven la seva vigència.
El PRECAT20 té com a objectiu general determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya
en matèria de prevenció i gestió de residus, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient
dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni, que alhora sigui
competitiva i generadora de noves activitats. Aquest objectiu general s’articula a través de 10 objectius
estratègics:

b) Pel que fa a la gestió de residus municipals:
i) Incrementar la recollida selectiva bruta fins al 60% dels residus municipals generats.
ii) Incrementar la preparació per a la reutilització més la valorització material fins al 55% dels
residus municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, bioresidus i
altres fraccions reciclables.
iii) Incrementar la valorització global fins al 70% dels residus municipals generats.
iv) Incrementar el tractament previ de la fracció resta fins al 100% de la fracció resta generada.
c) Pel que fa a la gestió de residus industrials:
i) Incrementar la preparació per a la reutilització més la valorització material fins al 64% dels
residus industrials generats.
ii) Incrementar la valorització efectiva global fins al 70% dels residus industrials generats.
d) Pel que fa a la gestió de residus de la construcció i demolició, incrementar la valorització global fins
al 75% dels residus de la construcció i demolició generats.
e) Pel que fa a corrents de residus específics:
i) L'any 2020, un 5% en pes dels residus d'aparells elèctrics i electrònics recollits han de ser
destinats a preparació per a la reutilització.
ii) A partir del 31 de desembre de 2020, s'han de recollir selectivament, com a mínim, el 55% dels
residus de piles i acumuladors portàtils.
iii) L'any 2018, valoritzar materialment, com a mínim, un 80% en pes dels pneumàtics fora d'ús.
iv) L'any 2020, s'ha de valoritzar materialment un 100% en pes dels pneumàtics fora d'ús.
v) L'any 2020, la valorització global de residus d'envasos ha de ser com a mínim del 75% en pes.

Figura 84.

8.

Objectius estratègics del PRECAT20

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Segons l’article 11.b) del Decret 89/2010, és obligació de la persona productora de residus, incloure en el
projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò
establert a l’art.4 del RD 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que
aprovi l’Agència de Residus de Catalunya.
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A més, el productor de residus també té la obligació de complir amb les prescripcions de l’article 23 del
Decret Legislatiu 1/2009.
D’acord amb el RD 105/2008 es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició, conforme al que disposa l’article 4 d’aquest Decret, amb el següent contingut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificació dels residus (segons Ordre MAM7304/2002).
Estimació de la quantitat que es generarà (en T i m3).
Mesures de segregació “in situ”.
Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quins).
Operacions de valoració “in situ”.
Destí previst pels residus.
Instal·lacions per l’emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió.
Prescripcions pel plec de condicions tècniques particulars.

En base a aquest Estudi de gestió de residus, el contractista haurà d’elaborar el Pla de Gestió de Residus
del present projecte. Aquest Pla ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en
consideració en l’obra per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la
fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.
El contractista serà el responsable de tots els residus que es generin a l’obra, incloent en aquest concepte
els generats per totes les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de la mateixa (activitats constructives,
activitats d’enderroc, de control de qualitat, de supervisió, etc.).
El contractista haurà de mantenir, almenys durant 5 anys, la documentació que acrediti que els residus de
la construcció i demolició realment produïts en les seves obres, han estat gestionats en obra o lliurats a
una instal·lació de valorització o eliminació per al seu tractament per gestors de residus autoritzats.

8.1 TIPOLOGIES DE RESIDUS
En els treballs de construcció, es troben, principalment, tres tipologies de residus:
-

Especials: Els residus classificats com perillosos per la normativa bàsica de l’estat i per la normativa
comunitària (Llei 10/1998)

-

No especials: Els residus no classificats com especials o com inerts.

-

Inerts: Són residus que no experimentes transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives. Els residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni
químicament de cap altra manera, ni son biodegradables, ni afecten negativament les altres
matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la
salut humana.

8.2 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR, CODIFICATS SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS PUBLICADA PER ORDRE MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRER O LES SEVES
MODIFICACIONS POSTERIORS.
Segons la ORDEN MAM/304/2002, es determina la classificació dels residus procedents dels treballs de
construcció, urbanització, enderroc, etc. mitjançant codis de sis xifres (codis CER/LER).

A cada residu li correspon un codi de sis xifres, segons el qual, les dos primeres xifres fan referència al
capítol i les dues següents al subcapítol corresponents en la llista de classificació de residus inclosa en la
ORDEN MAM/304/2002.
Els residus procedents de la construcció estan inclosos dins el capítol 17. Residus de la construcció i
demolició.
Tots els codis marcats amb un “*” indica que es tracta d’un residu especial.
A continuació s’identifiquen dos categories de Residus de Construcció i Demolició (RCD):
RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura d’àmbit local o
supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans de desenvolupament de
caràcter regional, essent resultat dels excedents d’excavació dels moviments de terra generats en el
transcurs de les obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, procedents
d’obres d’excavació.
RCDs de Nivell II.- Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de
l’enderroc, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis.
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives.
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament ni de cap altra
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que entren en contacte
de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es
contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els de les obres
menors de construcció i reparació domiciliaria sotmeses a llicència municipal o no.
Segons el programa general de Prevenció i Gestió de Residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20),
abans de 2020 la quantitat de residus no perillosos de la construcció i demolició destinats a preparació per
a la reutilització, reciclatge i altra valorització material, amb exclusió dels materials en estat natural
definits en la categoria 170504 de la llista de residus, haurà d’assolir com a mínim el 70% en pes dels
produïts.
Els residus generats seran tant sols els marcats a continuació de la Llista Europea establerta en la Ordre
MAM/304/2002. Si l’estimació de la quantitat prevista de generació per a cadascuna de les fraccions no
supera els valors definits en l’article 5, apartat 5, del RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, es realitzarà la segregació i gestió, com a mínim,
de residus inerts, residus no especials i de residus especials.
A.1.: RCDs Nivell I

x

1. 1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
17 05 04
Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
17 05 06
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05
17 05 08
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

A.2.: RCDs Nivell II
RCD: Naturalesa no petri
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1. Asfalt
x 17 03 02

x

2. Fusta
17 02 01
3. Metalls
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06

x

17 04 11

x

4. Paper
X 20 01 01
5. Plàstic
X 17 02 03
6. Vidre
X 17 02 02
7. Guix
17 08 02

Fusta
x

Coure, bronze i llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i Acer
Estany
Metalls barrejats

x

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
x

Paper
Plàstic

06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03
Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
Absorbents contaminats (draps,…)
Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobrants de pintura o vernissos
Sobrants de dissolvents no halogenats
Sobrants de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Vidre
Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

RCD: Naturalesa petri
1. Sorra Grava i altres àrids
X 01 04 08

17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Barreges bituminoses diferents a les del codi 17 03 01

8.3 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARÀ A
L’OBRA, EN TONES I METRES CÚBICS.
VOLUM PAVIMENTS EXTERIORS A ENDERROCAR

X 01 04 09

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04
07
Residus de sorra i argila

2. Formigó
X 17 01 01

Formigó

ELEMENTS DE VIALITAT - ASFALT.
Longitud
0

Amplada
0

Gruix
0

ENDERROC PAVIMENT ASFALT

x

3. Maons , taulells i altres
ceràmics
17 01 02
17 01 03
17 01 07

0

0

ELEMENTS DE VIALITAT - FORMIGÓ.

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les
especificades en el codi 1 7 01 06.

Longitud
0

Amplada
0

Gruix
0

Volum ( m3) Quant. (Tn)
0
0
0
0

Longitud
0

Amplada
0

Gruix
0

Volum ( m3) Quant. (Tn)
0
0
0
0

ENDERROC PAVIMENT FORMIGÓ

4. Pedra
17 09 04

Volum ( m3) Quant. (Tn)
0
0

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

ELEMENTS DE VIALITAT - VORERA.

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Escombraries
20 02 01
Residus biodegradables
20 03 01
Barreja de residus municipals

ENDERROC PAVIMENT VORERA

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06
Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)
17 02 04
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
17 03 01
Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes quitranats
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen Amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
17 06 05
Materials de construcció que contenen Amiant
17 08 01
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
17 09 02
Residus de construcció i demolició que contenen PCB's
17 09 03
Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's

Pel que fa als residus que es preveuen generar en la construcció de tota l’obra urbanitzadora, aquests
s’estimen aplicant un coeficient per metre quadrat de vialitat.
Es pren una producció per metre quadrat de vial:
▪

1 m3 / 1000 m2 de vial asfaltat

▪

3 m3 / 1000 m2 de vorera

Així doncs el total de vialitat a construir és:
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Volum generat
Sup. asfalt Sup. vorera per vial (m3)
0
0
TOTAL

0

0

-

Volum generat
per vorera (m3)
-

VOLUM RESIDUS
TOTAL (m3)
-

QUANTITAT
RESIDUS TOTAL
(Tn)
-

-

-

8.5

TRACTAMENT I DESTINACIÓ DE LES TERRES, GRAVES I PEDRES

La gestió de residus d’acord al règim d’aplicació de les disposicions establertes en el capítol III del Decret
89/2010, no és d’aplicació en el cas de les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses
reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o
rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi
previst la seva reutilització en el present estudi de gestió i en pla de gestió de residus de la construcció i
demolició, d’acord amb el que disposa l’article 15.3 del decret anteriorment mencionat.

8.4 MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)

8.6

En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i enderroc hauran de separar-se en les
següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat
prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:

A diferència dels residus no especials, pels residus especials no existeix una fracció mínima per la qual la
normativa exigeix segregar-los. Per tant, cal gestionar com a residu especial tots els residus especials que
es generin en una obra.

Formigó

80,00 T

Maons, teules, ceràmiques

40,00 T

TRACTAMENT I TERMINIS D’EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS

Per tal d’evitar que aquests residus puguin causar cap dany, cal acopiar-los d’una determinada manera:
-

Identificació del residu: Codi CER/LER, pictograma i data d’inici de l’emmagatzematge.

-

Evitar qualsevol tipus de filtracions (cal evitar també que hi entri en contacte l’aigua): Cal dipositarlos dins d’un recipient estanc, si són de petites dimensions, tapats i sota cobert i sobre un terra
estanc.

Metalls

2,00 T

Fusta

1,00 T

Vidre

1,00 T

Plàstics

0,50 T

Paper i cartró

0,50 T

Cal disposar d’evidències de la correcta gestió de tots els residus que es generen en una obra,
independentment de si aquesta gestió s’encarrega directament als subcontractistes o proveïdors.

Mesures emprades (es marca la casella segons lo aplicat)

Els residus especials (perillosos) tenen un termini d’emmagatzemament de 6 mesos des de l’inici de
l’emmagatzematge. Cal identificar els residus i anotar les dades d’inici de l’emmagatzematge.

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos
Enderroc separatiu / segregació en obra nova ( ex: petris, fusta, metall, plàstic + cartró +
envasos, orgànics, perillosos, etc... ). Només en el cas de superar les fraccions establertes
en l’article 5.5 del RD 105/2008.
Enderroc integral o recollida de brossa en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament
en planta.
X

Obra nova d’urbanització sense enderroc. Per tant, sense superar les fraccions establertes
en l’article 5.5 del RD 105/2008.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderroc dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament
viable efectuar aquesta separació a origen, el posseïdor podrà encarregar la separació de fraccionament a
una gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderroc externa a
l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de l’ instal·lació documentació
acreditativa de que aquest ha complert, en nom seu, la obligació anteriorment esmentada. Es preveu que
la gestió de residus la realitzi una planta especialitzada
En aquest cas es preveu separar tots els elements possibles en origen, però la quantitat final serà molt
reduïda.

Els residus no especials (no perillosos) tenen un termini d’emmagatzemament de 2 anys des de l’inici de
l’emmagatzematge.
Els terminis s’inicien des de que es diposita el primer residu en els bidons o punts d’emmagatzematge. Cal
indicar aquesta data en les etiquetes que han de figurar-hi.

8.7 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O EN
EMPLAÇAMENTS EXTERNS ( EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ PREVIST ).
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o externa).
OPERACIÓ PREVISTA
X

DESTÍ INICIAL

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en Extern
emplaçaments externs, simplement seran transportats a
abocador autoritzat.
Reutilització de terres procedents de l’excavació.

Pròpia obra

Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats Pròpia obra
o en urbanització.
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Terminologia:

Reutilització de materials ceràmics.

RCD: Residus de la Construcció i Demolició

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre...

RSU:

Reutilització de materials metàl·lics.

Residus Sòlids Urbans

RNP: Residus NO perillosos

Altres (indicar)

RP:

Residus perillosos

8.10 RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS. RESIDUS AMB AMIANT
Els residus es preveuen portar a l’abocador més proper.
Tot el procés de selecció i gestió de residus ha de complir el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) i el Decret
2010/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de
Catalunya (PRECAT20), pels quals es regula la gestió i la producció de residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus a la construcció.

8.8 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU” DELS RESIDUS GENERATS.
Es marquen les operacions previstes.
OPERACIÓ PREVISTA
X

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o es preveu la
reutilització en emplaçaments externs, simplement seran transportats a
abocador extern.
Utilització principal com a combustible o com a un altre mitjà de generar
energia.

Hi ha residus de construcció compostos de materials que, per les seves característiques, són
potencialment perillosos. Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin
inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. En tot
cas, per identificar quins són els residus perillosos i, per tant, preveure’n les mesures adients de gestió, cal
adreçar-se al Catàleg Europeu de Residus.
Entre els principals materials perillosos que es poden trobar en un enderroc, manteniment o rehabilitació,
s’hi troba l'amiant i els gasos CFC, HCFC i HFC (equips de refrigeració i aire condicionat, productes en
aerosols, extintors taulells i cobertes de canonades aïllants, polímers, etc.). El material amb amiant més
utilitzat en construcció és el fibrociment, però també ens el podem trobar amb fibres, com a material tèxtil
i com a cartró amiant.
L’amiant conté fibres que es trenquen longitudinalment i són molt fines, de manera que amb una
incorrecta manipulació poden desprendre’s i incorporar-se a l’ambient. L’exposició a aquestes fibres pot
produir diverses malalties a les persones, algunes de les quals poden esdevenir progressives i invalidants.
Els productes d’amiant es classifiquen en dos grans grups:
-

Amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola. El principal producte és el fibrociment (plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies,
conductes d’aire, etc.).

-

Amiant friable (amiant projectat, etc.).

Recuperació o regeneració de dissolvents.
Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no
dissolvents.
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Els residus de materials que contenen amiant estan catalogats com a residus perillosos segons:

Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques.
Regeneració d’àcids i bases.
Tractament dels sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus pel seu tractament segons l’Annex II.B de la
Comissió 96/350/CE.
Altres (indicar)

8.9 DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORABLES “IN SITU”
(INDICANT CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU ).
Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per a la gestió de residus
no perillosos.

-

Decisió 2001/119/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el
residu de materials d’aïllament que contenen amiant.

-

Decisió 2001/573/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el
residu de materials de construcció que contenen amiant.

En desconstruccions i enderrocs en els que hi hagi elements amb presència d’amiant, l’empresa que
realitza els treballs amb amiant ha de presentar el PLA DE TREBALL, que ha d’estar aprovat abans de l'inici
dels treballs.
Es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funció de la durada i característiques del treball amb
l’amiant:
-

Pla de treball específic. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat
treball amb amiant o amb algun altre material que el contingui. En cas que l’empresa realitzi plans
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-

de treball successius, aquests podran referir-se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja
han estat recollides en plans anteriors.

Pel que fa als materials no reciclables “in-situ” també es preveu que siguin retirats i transportats a la
corresponent deixalleria o a planta de reciclatge d’aquest materials.

Pla de treball genèric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb
materials que el contenen (especialment en els casos de manteniment i reparació) i quan es tracti
de treballs de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació,
l’empresari podrà substituir el pla de cada treball per un pla únic, de caràcter general, referit al
conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el
desenvolupament dels treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn
significativament les condicions d’execució dels treballs.

En aquest cas, no es preveuen retirar materials tipus fibrociment.
El volum d'amiant previst és de l'ordre de 00,00 m3.
A continuació s’exposen bones pràctiques específiques per equips d’extinció d’incendis i per equips de
refrigeració susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC:
-

És recomanable realitzar una primera inspecció de l’edifici on es duu a terme l’obra, a fi
d’identificar quins són els aparells i màquines susceptibles de contenir aquests tipologia de
substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta inspecció sigui realitzada per un tècnic
competent i degudament acreditat.

Actuacions davant el material amb fibres d’amiant

-

Totes les actuacions de retirada de fibrociment les ha de realitzar una empresa especialitzada, que estigui
inscrita en el RERA i que els treballs es facin prèvia aprovació del Pla de treballs amb risc per amiant, tal i
com s’estableix en el Real Decret 396/2006, de 21 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC –tal com equips d’extinció
d’incendis i equips de refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat)–, cal esbrinar
el procés adequat per a l’extracció de les substàncies esmentades.

-

En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar-se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció
del gas, el qual cal extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzarse a uns envasos adients que són subministrats pels gestors de residus autoritzats per al
tractament d’aquests gasos.

-

Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar-se
a gestor autoritzat mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de
residus líquids que pugui contenir l’aparell que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p.e. olis) i
manipular- lo a fi de recuperar el màxim de components susceptibles d’ésser recuperats i
reutilitzats o reciclats.

Sempre, en iniciar una desconstrucció, la primera fase és la detecció i desmuntatge de tots els residus
especials. No es pot començar l’enderroc sense que s’hagin extret amb anterioritat tots els materials que
continguin amiant.

L’empresa que treballi amb materials amb amiant, ha d’estar especialitzada en treballs amb amiant. La
importància de remarcar aquest aspecte és perquè els requisits que marca la Llei en el RD 396/2006 són
molt complexes i engloben una part important relativa a la protecció de la salut dels treballadors:
-

La formació, prèvia als treballs amb amiant, dels treballadors en matèria de prevenció i seguretat
en relació a les propietats i als efectes de l’amiant, els productes que en contenen, les formes
d’exposició, les pràctiques segures, els equips de protecció els residus, la vigilància de la salut, etc.

-

La informació dels treballadors sobre riscos potencials per a la salut d’una exposició a fibres, les
disposicions del RD 396/2006, les mesures d’higiene, el perill del tabaquisme, els resultats de les
avaluacions i controls de l’amiant en el treball, etc.

-

La vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos per l’exposició a l’amiant per personal
sanitari competent.

Transport
Amiant friable: Per transportar-lo, cal que estigui embalat separadament de la resta de residus, de forma
estanca, amb contenidors resistents i amb una indicació clara que es tracta d’amiant → Cal portar-ho a un
dipòsit de residus especials.

Finalment i de forma homòloga a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldrà donar
compliment a les obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se
subscrigui el full de seguiment corresponent per a garantir-ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de
gestió pertinent, que acreditarà al productor un tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC,
així com de la resta de residus.
Abocadors autoritzats
Els residus de fibrociment a Catalunya s’han de dipositar enb abocadors acreditats per rebre residus
perillosos d’amiant. En l’actualitat, només existeix un dipòsit controlat de classe III que pugui acceptar
l’entrada d’aquest residu:

Fibrociment: Cal transportar-lo de manera que no es produeixi cap trencament de les peces que pugui
alliberar les fibres d’amiant. No ha d’estar necessàriament embalat, però el vehicle ha d’estar cobert amb
una lona o qualsevol altre sistema que garanteixi que no s’alliberen fibres durant el transport → Cal
portar-ho a un dipòsit controlat de tipus II per a residus no especials.
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Certificació dels mitjans utilitzats:
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels
certificats dels contenidors utilitzats, així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades.
Neteja de les obres:
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i el seu entorn tant de brossa i runes com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a què l’obra presenti bon aspecte.
Amb caràcter Particular:

8.11 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES
Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i, en el seu
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderroc dins de l’obra.
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de
l’obra i el seu sistema d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.

Prescripcions a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte ( es marquen aquelles que
siguin d’aplicació a l’obra ):
Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com
fitacions,
apuntalaments, estructures auxiliars, etc…, per a les parts o elements perillós, referits tant
a la pròpia obra com als edificis confrontants.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos ( ceràmics,
marbres, etc... ) Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin.

En els plànols s’especifica la situació i dimensions de:
Baixants de brossa i runa.
Acopis i/o contenidors dels diferents RCDs ( terra, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons,...
Zones o contenidors per a la neteja de canaletes / cubes de formigó.
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos.
Contenidors per a residus urbans.
Planta mòbil de reciclatge “in situ”
Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidres, fustes o
materials ceràmics.

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
El dipòsit temporal per *RCDs (fustes, plàstics, metalls, ferralla, etc …) que es realitzi en
contenidors o apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una
manera adequada.

Per causa de la poca quantia de residus generats no es fa els plànols. Es preveu delimitar una zona
dins el sector on es farà l’acopi i tria dels materials.

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector d’almenys 15
cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular
del contenidor / envasi i el nombre d'inscripció en el registre de transportistes de residus,
creat en l'art. 43 de la Llei 5/2003 de 20 de març de Residus de la CAM. Aquesta
informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de
contenció i magatzematge de residus.

Aquesta àrea serà definida en fase de projecte.

8.12 PRESCRIPCIONS PEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Amb caràcter General:
Prescripcions a incloure en el plec de condicions tècniques del projecte, amb relació amb
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i enderroc a l’obra.

El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els comptadors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens
a l'obra a la qual presten servei.

Gestió de residus de construcció i enderroc:
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació segons la Llista Europea de
Residus publicada per la Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials també homologats.

x

En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
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x

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta
operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de
reciclatge o gestors de RCDs adequats. La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre
l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques
pertinents.

x

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta
de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc …) són centres amb l'autorització
autonòmica de la Conselleria de Medi ambient, així mateix s'haurà de contractar només
transportistes o gestor autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el Registre
pertinent. Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals
de retirada i lliurament final de cada transport de residus.
La gestió tant documental com a operativa dels residus perillosos que es trobin en una
obra d'enderrocament o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de
caràcter urbà generats en les obres ( restes de menjars, envasos, etc... ) seran gestionats
d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre
*MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillós o
no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant,
així com la legislació laboral sobre aquest tema.

x

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a enderrocs.
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels
apilaments o contenidors d'enderrocs amb components perillosos.

x

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cubes
d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la
contaminació amb altres materials.

La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu
de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
En cas que el present estudi de gestió de residus i en el corresponent pla de gestió s’hagi previst la
reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades 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 mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament o bé mitjançant
empreses acreditades externes.
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

8.14 VALORACIÓ ECONÒMICA
Tal i com prescriu l’article 4 “Obligacions del productor de residus de construcció i demolició” en l’apartat
1r a), punt 7è, en el qual diu que l’Estudi de Gestió de residus haurà de contenir una valoració del cost
previst de la gestió de residus de construcció i demolició que ha de formar part del pressupost del projecte
en el capítol independent.
El Pressupost del de la gestió de residus de construcció i enderroc queda incorporat dins el projecte
global de l’obra, en un capítol independent.

8.15 CÀLCUL DE LA FIANÇA
Tal com estableix l’apartat 3 de la disposició derogatòria única del RD 210/2018 (PRECAT20), segons
l’article 11.c) del Decret 89/2010 (PROGROC), és obligació de la persona productora de residus de la
construcció i demolició, presentar davant de l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència
d’obres, un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de
gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
L’import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i demolició, en 11€/tona de residus
previstos en aquest estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
Aquest dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin
generats en una obra concreta per la persona productora s’efectua d’acord amb la normativa vigent.
Aquesta obra no està sotmesa a llicència per a ésser una obra municipal, i per tant no és necessari
efectuar cap fiança.

Altres (indicar)

8.13 CERTIFICAT DE GESTIÓ
La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d’estendre al posseïdor que li lliuri residus
de la construcció i demolició, un cop acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió dels residus
rebuts. En aquest certificat hi ha de constar la identificació de l’obra.
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•

Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

L’objecte del present annex és la justificació del drenatge en l’àmbit del present projecte.

•

Guia Tècnica Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en
l’espai fluvial, Agència Catalana de l’Aigua, 2006.

També es objecte del present annex la justificació de la implantació de la via verda en relació a la
inundabilitat de les lleres. Amb tot, en aquest cas la via queda implantada en motes de la llera o àmbits
amb inundabilitat amb període de retorn elevat.

•

Instrucció 5.2 I.C.

•

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Agència Catalana de l’Aigua,
2003.

1.

OBJECTE

2.

EMPLAÇAMENT

L’emplaçament del nou camí de via verda és paral·lel a la llera de la riera Gotarra, dins el terme municipal
de Sant Andreu de Salou.

4.

DRENATGE SUPERFICIAL

Es preveu l’execució d’una xarxa de cunetes de terres per tal d’evacuar correctament les aigües pluvials.
Aquestes es connectaran a les cunetes existents en el sector i/o a la xarxa soterrada d’aigües pluvials i/o
als regs pròxims existents.
Les cunetes de terra es preveuen executar d’una secció de 1,00x0,30 metres.

Figura 86.

Detall cuneta de terres de 1,00x0,30m.

Es preveu de donar un 2% de pendent transversal als carrils bicicleta.
En els creuaments del carril bici amb les cunetes, es realitzarà un endegament soterrat amb broc
d’entrada/sortida de les aigües a cada banda i amb una canonada de PEØ600mm.

Figura 85.

3.

Situació Camí respecte llera riera Gotarra

REGLAMENTACIONS

Pel desenvolupament del present annex s'han tingut en compte les següents reglamentacions:
•

Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Figura 87.

Broc prefabricat de formigó tipus “Embocadura per a pas de camins” de la casa GLS.
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Aquestes aigües s’abocaran a la llera de la riera mitjançant cuneta de terres. En el punt d’abocament es
preveu l’execució d’una cuneta de formigó amb còdols de riu de 2 ml de longitud, per tal d’evitar l’erosió i
desgast de la mateixa.

Figura 88.

Canal de formigó amb còdols de riu per abocament a llera.

La xarxa de drenatge superficial queda suficientment definida en els plànols de planta corresponents.

5.

IMPLANTACIÓ VIA VERDA TRAM 5

Segons s’ha pogut veure en la memòria el nou camí de Via Verda a executar dins el TM de Sant Andreu
Salou discorre majoritàriament per la mota de la Riera Gotarra. I en un punt del tram 5.2, aquest camí
creua l’antiga llera de la riera Gotarra.
En el punt on el camí creua amb l’antiga llera de la riera Gotarra es preveu reforçar el camí amb una llosa
de formigó armat i unes riostres laterals. Veure justificació en l’annex d’estructures del present projecte.
Donat que es tracta d’una mota existent es pot veure que en aquest tram el camí discorre per una mota
elevada respecte l’entorn que majoritàriament és inundable per periodes de retorn de 500 anys.
Al llarg del traçat de la via verda projectada caldrà advertir als diferents àmbits, fora de la llera, del perill
de pas en cas d’avinguda, mitjançant la senyalització vertical adient. Aquest advertiment s’haurà de situar
en diversos punts de l’itinerari, i en tot cas en els creuaments, donada la seva longitud
El Pla d’Actuació Municipal d’Emergència per Inundacions (INUNCAT, actualització 2010) de l’ajuntament
de Sant Andreu Salou establirà les directrius per al tancament dels accessos, i l’evacuació del tram de la via
verda en episodis de riuades.
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1.

OBJECTE

4. DIMENSIONAMENT ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT.

L’objecte dels present annex és la justificació del reforç del camí de l’antiga llera de la riera Gotarra.

2.

CRITERIS DE PROJECTE

Per a la realització del present projecte és necessària el creuament de l’antiga llera de la riera Gotarra, en
el qual es preveu un reforç del camí mitjançant una llosa de formigó armat. Aquesta llosa de formigó es
preveu de reforçar lateralment amb unes riostres de formigó armat.
La ubicació i característiques geomètriques de la mateixa es defineix en els corresponents plànols adjunts
en el present projecte.

3.

En el tram 5.2., el camí creua per l’antiga llera de la riera Gotarra, en aquest punt es preveu un reforç del
paviment del camí mitjançant una llosa i riostres laterals de formigó armat.
Per tant es projecte un reforç del paviment en base a un encatxat de graves de 30cm de gruix i un llosa de
formigó de uns 30 cm de gruix, la qual es preveu inserir en la riera amb dues riostres laterals als efectes
d’evitar socavacions aigües amunt.
Per evitar socavacions aigües avall es preveu de fer un encatxat de pedra d’escullera als efectes de
garantir una adequada transició entre el paviment de formigó i la llera.

ESTRUCTURA REFORÇ CAMÍ ANTIGA LLERA RIERA GOTARRA.

3.1

MATERIALS UTILITZATS

Per la construcció del paviment i riostres de formigó armat s’utilitzaran els següents materials:
− Formigó Estructural HA-25.
− Acer B-500-S
− Àrid de Matxuca d’entre 5 i 15 cm

3.2

PROCÉS CONSTRUCTIU

El procés constructiu a seguir en la construcció d’aquests elements de formigó, serà el normal reconegut
en la pràctica constructiva. Aquest comprèn els següents punts:
− Excavació.
− Terraplè amb matxuca. ( G=20cm )
− Capa de Neteja amb formigó H-100. ( G=10cm )
− Encofrat i acer per a riostres.

Figura 89.

− Abocament Formigó per a riostres .
− Terraplè amb matxuca. ( G=20cm )
− Capa de Neteja amb formigó H-100. ( G=10cm )
− Encofrat, acer i formigonat per a llosa.
− Col·locació de paviment amb escullera.
− Replè amb material granular.
− Replè amb material seleccionat.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objecte del present annex és definir la senyalització a implantar al carril bici.

2.

NORMATIVA CONSIDERADA

La normativa considerada:
Norma 3.1.‐I.C., Traçat, del Ministeri de Foment (1999, modificació 2001).

•

Norma 8.2.‐I.C., Marques Vials, del Ministeri de Foment (1987).

•

Norma 8.1.‐I.C., Senyalització vertical, del Ministeri de Foment (2014)

•

Nota de servei 2/07 sobre criteris d’aplicació i de manteniment de les característiques de la
senyalització horitzontal

•

Nota de servei 1/2011 sobre senyalització de trams amb risc de col·lisió per abasts.

•

Ordre de 28 de desembre de 1999 en la que s’actualitza el Plec de Prescripcions tècniques generals
per obres de carreteres i ponts en relació amb “senyalització abalissament i defenses a les
carreteres”

•

Manual de senyalització urbana d’Orientació, Generalitat de Catalunya (2005)

•

Manual de senyalització interurbana d’orientació – Direcció general de carreteres. Generalitat de
Catalunya

•

Manual de senyalització d’Orientació en rutes cicloturístiques.

PROPOSTA GENERAL

Es proposa una senyalització de l’àmbit, tant vertical com horitzontal, seguint les recomanacions del
“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”.

4.

CRITERIS GENERALS

S’entén com a marca vial qualsevol sistema òptic damunt de la superfície de la via formant línies, signes o
paraules, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. A l’aplicació de les marques vials es podran
utilitzar pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics d’aplicació en calent i marques vials
prefabricades.
Les funcions bàsiques de les marques vials són:
•

Delimitar carrils de circulació.

•

Indicar les vores de les calçades.

•

Delimitar zones excloses de circulació.

•

Completar o precisar el significat de senyals verticals.

•

Repetir o recordar una senyal vertical.

•

Permetre els moviments indicats .

•

Anunciar, guiar i orientar els usuaris.

TIPUS DE PINTURA I APLICACIÓ

Les marques es pintaran de color blanc tipus B118 de la norma 48-103. Es tracta de marques reflectants
segons norma 8.2 IC.
Els treballs es faran amb els següents tipus de pintura:
• Pintura acrílica reflectant amb dos aplicacions amb 1000 gr/m2 de pintura acrílica a l’aigua i 480
gr/m2 d’esferes de vidre.
• Pintura de dos components en fred amb una dotació mínima de 1200 gr/ m 2 de pintura i 500 gr/m2
d’esferes de vidre.
En totes les unitats de pintura acrílica es fa especial esment que l’aplicació es realitzarà sempre en dos
aplicacions separades entre elles un mínim de 15 dies i un màxim de 30 dies, amb les dotacions totals
mínimes que s’indiquen.
Es necessari netejar -escombrar- de forma prèvia els trams a pintar, de tal forma que no quedi pols o
graveta que impedeixi l'adequada unió de la pintura amb el suport del ferm de la carretera. En cas de que
es detectin trams en que això succeeixi es faran netejar i repintar, de forma similar al que més endavant es
dirà pels trams en que el coeficient de retroreflexió no compleixi.
La resistència a la lliscada de la pintura a 20º mesurada amb pèndol SRT (Skid Resistance Tester, Road
Research Laboratory) no serà inferior a 0.45 d’acord amb normativa UNE 135-200 / UNE 135 272
Les pintures amb dos components seguiran les característiques qualitatives de les pintures líquides. La
mescla dels components ha de formar un producte homogeni i pastós. S’aplicarà a la mescla un agregat
(àrid) d’alta resistència per a incrementar el coeficient de resistència a la lliscada. Aquest coeficient, en les
proves del pèndol SRT, haurà de ser superior al 0.70 segons norma UNE 135-200.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL VIÀRIA

4.1

Reglamentar la circulació.

4.2

•

3.

•

El Material es compondrà d’agregat, microesferes de vidre, pigment, extenedor i vehicle en les següents
proporcions:
•

40 % Agregat.

•

20 % Microesferes de vidre.

•

20 % Pigment i extenedor.

• 20 % Vehicle.
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Es preveu de pintar amb pintura de dos components en fred reflectant els següents elements:
• Marcatge de línia longitudinal discontínua de separació de carrils.
• Marcatge de línia longitudinal continua de limitació de carrils i de separació de carrils.
• Inscripció de bicicleta en carrils bici (E-77), per a ciclistes i per a vehicles.

Per l’execució de les marques vials es senyalitzarà convenientment tant durant la seva execució com
durant el procés d’assecat.
Es distribuirà la quantitat de pintura i esferes de la forma òptima per aconseguir un enfonsament adequat
de micro-esferes i l'adequada retroreflexió posterior.
El control que es durà a terme serà:

• Línia de detenció contínua (M-4.1).
• Marca de CEDIU EL PAS (E-74c).

•

Control de la dotació de pigment per m2 de marca vial.

• Quadrats creuament calçada pas bicicleta.

•

Control de la dotació de les esferes de vidre per m2 de marca vial.

• Catifa vermella creuament calçada pas bicicleta.

•

Control (mitjançant empresa qualificada) dels coeficients de retro-reflexió als 30 i 180 dies.

• Enzebrat pas de vianants.

Els coeficients de retro-reflexió (independentment de la seva evacuació amb equip portàtil o dinàmic)
seran com a mínim els indicats en la taula següent, o els que en resultin amb una interpolació lineal
ajustada als dies reals des de l’aplicació:

• Pintat de quadrícula en passos compartits entre ciclistes i vianants.
És condició indispensable per l’aplicació de pintura sobre qualsevol superfície que aquesta es trobi
completament neta, exempta de material solt o mal adherit o sense compactar, i perfectament eixuta. Per
eliminar la brutícia i les parts disgregades o mal adherides que presenten les superfícies de paviment
s’utilitzaran raspalls amb pues de duresa adequada al tipus de paviment.
La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens amb aigua i
continuant-se el reg d’aquestes superfícies fins que l’aigua que escorri sigui totalment neta.
La pintura s’aplicarà sobre superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual cosa les que
siguin excessivament llises de morter i formigons, llambordes o d’altres, es tractaran prèviament
mitjançant raig de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra grossa o solució de clorhídric al
cinc per cent ( 5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta o d’altres procediments apropiats al cas. Si
la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran i s’ompliran amb morters especials.
En cap cas s’aplicarà la pintura sobre una superfície de morter o formigó amb eflorescències. Per eliminarles s’humitejaran amb aigua, s’aplicarà amb una brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent
(20%), es raspallarà amb un raspall amb pues d’acer durant cinc minuts i es rentarà abundantment amb
aigua.
Abans de procedir a pintar superfícies de morters i formigons es comprovarà que es troben completament
seques i que no presenten reacció alcalina. En aquest cas es tractarà de reduir-la aplicant a les superfícies
afectades una solució aquosa al dos per cent ( 2%) de clorur de zinc i a continuació una altra solució també
aquosa d’àcid fosfòric al tres per cent ( 3%) les quals es deixaran assecar completament abans d’aplicar la
pintura.

Dies des de l’aplicació

30

180

Coeficient (RL/mcd.lx-1·m-2)

300

200

Les lectures del coeficient es tramificaran en trams de 100 metres. Quan en una longitud d’1 km. hi hagi
tres o més trams separats o dos trams junts amb coeficients inferiors a 200 per la mesura als 30 dies o a
150 per la mesura als 180 dies, caldrà repintar-ho en una longitud mínima de 500 metres.
No es preveu en aquest projecte la implantació de bandes sonores amb ressalts, de 50 cm d’amplada,
amb pintura acrílica reflectant

4.3

MARQUES VIALS MÉS UTILITZADES

M1.3 (v< 60km/h) Línia longitudinal discontinua de separació de carrils
Línia de 10 cm d’ample discontinua a raó de 2 metres pintats i 5.5 sense pintar per separar els sentits de
circulació en calçades de dos carrils, amb possibilitat d’avançament.
M1.7 ( VM< 100 km/h) Línia de separació de carril entrada o sortida
Línia de 30 cm d’amplada discontinua a raó de 1 metre pintat i 1 metre sense pintar per indicar les zones
de incorporació en carrils d’acceleració o desceleració.

Els treballs no es podran efectuar amb una humitat massa elevada, en concret s'indica que només es
podrà efectuar l'aplicació quan la temperatura de la superfície que ha de rebre la nova pintura superi
almenys en tres graus (3ºC) el punt de rosada. Tampoc es podrà pintar en dies de vent fort ni amb
temperatures inferiors a 10º.

M1.12 Línia longitudinal discontinua de límit de calçada en accessos.

Sobre les marques recentment pintades s’haurà d’impedir el pas de tot tipus de trànsit mentre duri el
procés d’assecat.

M2.2 Línia longitudinal de prohibició d’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit circulació.

Línia de 10 cm d’ample discontinua a raó de 1 metres pintat i 2 metres sense pintar que defineix el límit de
calçada en trams amb accessos directes.
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Línia de 10 cm d’ample continua serveix per prohibir l’avançament per no disposar de visibilitat necessària
per a completar-lo una vegada iniciat o desistir del mateix.

M7.2 ( V< 60 km/hora) Zebrat de zones excloses de trànsit.

Línia de 30 cm d’amplada continua per a separació de carrils d’acceleració i desceleració en trams en que
no es pot fer el canvi de carril.

Tenen la funció d’augmentar la visibilitat de la zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles per tal
d’evitar un obstacle o realitzar una maniobra de divergència o convergència. Les franges obliqües hauran
de ser aproximadament perpendiculars a la direcció de moviment prohibit. El sentit de circulació a ambdós
costats del zebrat condicionarà la configuració de les franges obliqües a disposar segons les indicacions de
la norma ( A, B o C).

M2.6 (VM< 100 km/hora) Línia longitudinal continua de límit de calçada.

M7.3 Places d’aparcament en línia.

Línia de 15 cm d’amplada per a vorals de més de 1.5 metres d’amplada i de 10 cm d’amplada per a vorals
de menys de 1.5 metres d’amplada.

Línies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitació de places d’aparcament en línia.

M2.4 (CM<100 km/hora)Separació de carrils d’entrada i sortida

M7.4 Places d’aparcament en bateria.
M4.1 Línia de detenció.
Línia de 40 cm d’amplada transversal i continua per indicar l’obligació de detenir-se davant la línia.

Línies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitació de places d’aparcament en bateria.
M4.2 Línia de cediu el pas.
Línia de 40 cm d’amplada transversal i discontinua a raó de 0.8 metres pintat i 0.40 metres sense pintar
per indicar al conductor l’obligació de detenir-se davant la línia quan hagin de cedir el pas als vehicles que
circulen per la calçada a la que s’aproxima.
M4.3 Pas de Vianants.
Zebrajat de 50 cm d’amplada per indicar el pas de vianants als conductors de vehicles. (Superfície 0.5 m2
pintat / m2).
M4.4 Pas per ciclistes.

Figura 90.

M4.3 – Pas de vianants

Figura 91.

M4.4 – Pas de ciclistes

Zebrajat a cada banda del carril format per quadrats de 50 x 50 cm separats 50 cm. La amplada total serà
de 1.80 per un sol sentit de circulació i de 3.00 m per dos sentits de circulació.
M5.2 (VM<60 km/hora) Fletxa de direcció i selecció de carril.
Fletxa per indicar els moviments permesos o obligats. ( Superfície 1.2 m2 / 1.5 m2 / 2.17 m2 ).
M5.4 Final carril acceleració.
Fletxa de final de carril com per exemple el de acceleració central o lateral. ( Superfície 4,185 m 2).
M6.4 ( V< 60 km/hora) STOP.
Lletres amb el nom “STOP” serveix per indicar al conductor la obligació de parar-se per donar preferència
als vehicles que circulen a la calçada a la que s’aproxima. ( Superfície = 0.32 + 0.22 + 0.36+ 0.33 = 1.23 m2).
M6.5 Cedir el pas.
Símbol en forma de triangle que serveix per indicar al conductor la obligació que té a cedir el pas al
vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproxima. ( Superfície 1,434 m2).
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Figura 92.

M6.4 – STOP

Figura 94.

Figura 93.

M6.5– Cediu el Pas i M5.4 Fletxa final carril
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4.4

PINTAT PAS DE PEATONS

El pintat dels passos de peatons suposa un perill pels vehicles de dues rodes, al passar-hi per sobre,
sobretot en dies de pluja.
És per aquest motiu que es proposa senyalitzar amb dos línies discontínues perpendiculars a la calçada els
passos de vianants que estiguin regulats per semàfors.
Amb tot, la resta de passos de peatons es tendeix a reduir la pintura en algunes de les seves franges, com
el pas de peatons que s’adjunta en la imatge següent.

Figura 95.

M7.2– Zebrejat zones excloses de trànsit
Figura 97.

Figura 98.
Figura 96.

M7.3 i M7.4 – Aparcaments en línia i en bateria.
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5.
5.1

5.2

SENYALITZACIÓ VERTICAL VIÀRIA.

SENYALITZACIÓ DE CODI

Les senyals de codi seran d’alumini.

CRITERIS GENERALS

El projecte inclou la senyalització de codi dels vials.
Existeixen els següents tipus de senyals, d’acord amb el catàleg de senyals verticals de circulació del
MOPT.
1. Senyals d’advertència de perill: Són les senyals tipus P seguides d’una lletra del 1 a 99.
2. Senyals de Reglamentació: Son les senyals tipus R i inclouen les de prioritat, restricció i obligació.
•
•
•
•
•
•

De prioritat (número inferior a 100).
De prohibició d’entrada (número entre 100 y 199).
De restricció de pas (número entre 200 y 299).
Altres de prohibició o restricció (número entre 300 y 399).
D’obligació (número entre 400 y 499).
De final de prohibició o restricció (número superior a 500).

3. Senyals d’indicació: Són les senyals tipus S i inclouen les indicacions generals, serveis i panells
complementaris.
•
•
•
•
•

D’indicacions generals (número inferior a 50).
Relatives a carrils (número entre 50 y 99).
De servei (número entre 100 y 199).
Altres senyals (número superior a 900).
De orientació, que es divideixen en:
− De presenyalització (número entre 200 y 299).
− De direcció (número entre 300 y 399).
− De identificació de carreteres (número entre 400 y 499
− De localització (número entre 500 y 599).
− De confirmació (número entre 600 y 699).
− De ús específic en zona urbana (número entre 700 y 799).
− Panells complementaris, (número entre 800 y 899).

es pot afegir qualsevol tipus de
text o pictograma.
Les mides dels caixetins o
subcartells, poden anar des de
300x150mm fins a
1400x900mm.

La mida adequada per a col·locar els senyals a
la via pública dependrà de l’espai de què es
disposi i de la normativa vigent en cada cas.

Figura 99.

Característiques tipus senyals verticals part frontal.

4. Senyals d’orientació: Son les senyals tipus OR i defineixen les direccions a emprar per assolir el nus
de destí.
5. Senyals de localització: Indiquen els límits de Població, Comarca, Província o Comunitat Autònoma.
Les tres primeres són l’anomenada senyalització de codi.

Figura 100.

Diferents tipus de mides de senyals.

Tots els elements (fonts, caràcters, símbols, fletxes, pictogrames,...) d’un senyal, cartell o panell
complementari llevat els de color negre o blau fosc hauran de ser retroreflexius en el seu color.
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• 1.80 metres en carreteres convencionals amb voravies >= 1.5 metres
• 1.50 metres en carreteres convencionals amb voravies < 1.5 metres o sense voravia.
• 2.20 metres zona urbana, quan la senyal s’ha de col·locar sobre voreres o zones destinades a la
circulació de peatons.

Figura 101.

5.3

Característiques senyals verticals part posterior.

UBICACIÓ

Figura 102.

Taula de la Instrucció de Carreteres 8.1.-IC.

En les illetes de dimensions reduïdes, la separació entre el límit de la calçada i el de la senyal o cartell més
pròxim a aquesta no serà menor a 0,50m. Excepcionalment, en vies urbanes amb bàculs de il·luminació
junt a la vorada, dita separació podrà ser igual a la d’aquests, sempre que no sigui inferior a 0,30m.

Els senyals verticals han de tenir un impacte visual sobre el conductor.
En Carreteres i Vies Periurbanes:
La col·locació de les senyals en carreteres i vies periurbanes s’hauran de complir els requisits descrits en
l’article 4.4 de la Instrucció de Carreteres 8.1.-IC.
Com a mínim, les senyals es distanciaran entre sí 50m per donar temps al conductor a percebre, analitzarles, decidir i actuar en conseqüència.
Les senyals de contingut fix es col·locaran en el marge dret de la plataforma, i també en el marge esquerra
si el tràfic pogués obstruir la visibilitat de les situades a la dreta. Es duplicaran sempre en el marge
esquerra les senyals R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b i P-10c.
Les senyals i cartells situats en els marges de la plataforma es col·locaran de manera que el seu límit més
pròxim disti al menys:
• 2,5 m del límit exterior de la calçada, o 1.5m on no hi hagués voravia, que es podrà reduïr a 1m
prèvia justificació.

Figura 103.

Croquis segons Instrucció de Carreteres 8.1.IC.

En funció dels diferents usos possibles, els cartells fletxa es situaran d’acord a les següents figures:

• 0,5m del límit exterior de la voravia.
Quan a l’alçada la diferència de cota entre la vora inferior del senyal o cartell i la vorera o zona no serà
inferior a:
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Figura 106.

Altura mínima cartells Fletxa segons Instrucció de Carreteres 8.1-IC.

Les senyals o cartells situats en els marges de la plataforma ( excepte els cartells fletxa ) es giraran
lleugerament cap a fora, amb un angle de 3º (aprox. 5cm/m) respecte de la normal a la línia que uneix el
límit de la calçada davant ells, amb el punt del mateix límit situat 150m abans, segons croquis de la figura
següent:

Figura 104.

Croquis posició transversal de cartells fletxa en marges de la carretera, segons Instrucció de
Carreteres 8.1.IC.
Figura 107.

Croquis orientació senyals laterals segons Instrucció de Carreteres 8.1-IC.

Els cartells situats sobre la calçada, excepte en casos de gàlib restringit, el límit inferior del cartell no estarà
a menys de 5,5m del paviment de la calçada, segons croquis següent:

Figura 105.

Croquis posició transversal de cartells fletxa en illeta, segons Instrucció de Carreteres 8.1.-IC.

Els cartells fletxa mai es col·locaran sobre zebrejat, essent necessària la seva ubicació sobre illetes amb
vorades.
L’altura dels cartells fletxa es situaran a una altura de almenys 2,20 m per no molestar la visió del tràfic,
excepte quan hi hagi diversos cartells fletxa apilats, que es podrà col·locar deixant lliure una altura de
1,70m.

Figura 108.

Croquis altura de banderoles i pòrtics segons Instrucció de carreteres 8.1-IC.

Els cartells situats sobre la calçada s’inclinaran lleugerament en desplom (aprox.4cm/m), segons croquis
següent:
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Figura 111.
Figura 109.

Croquis orientació cartell situat sobre la calçada segons Instrucció de Carreteres 8.1-IC.

Croquis ubicació senyal en vorera.

Si es col·loquen rètols o senyals amb banderola, cal deixar una alçada lliure del punt més baix al nivell de
vorera de 220cm i una amplada mínima de vorera lliure de 0,90cm.

En vies urbanes:
En el cas de vies urbanes, el punt més baix del senyal ha d’estar situat a 220 cm del nivell de la vorera,
segons croquis següent:

Figura 110.

Croquis alçada senyals verticals.

Figura 112.

El senyal també es pot col·locar a la part alta dels bàculs de semàfors per obtenir una major visibilitat i, a la
vegada, reduir el nombre d’obstacles a la vorera.

Croquis ubicació banderola amb suport vertical en vorera.

En el cas que el senyal estigui collat en un suport, també cal complir les especificacions que s’han
esmentat a l’apartat 3.2 pel que fa a l’amplada lliure a les voreres.

Els suports dels senyals, quan es troben a la part exterior de la vorera, s’han de situar a 60cm de la part
exterior de la vorada, deixant una amplada mínima lliure de vorera de 0,90cm. Si no hi ha prou amplada,
cal situar el senyal adossat a la façana.
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Figura 115.
Figura 113.

Croquis ubicació banderola amb suport a façana.

En el cas que dos senyals es col·loquin en el mateix suport, s’aconsella, des d’un punt de vista estètic i per
a una millor visió, que els senyals triangular de perill es situïn a la part superior. En altres casos s’aconsella
disposar-los tal com s’indica en el croquis següent:

5.5

(Cotes en mm) Dimensions senyalització vertical. Instrucció de carreteres 8.1-IC

RETRO-REFLECTANCIA

En Carreteres i Vies Periurbanes:
Per tal de que les senyals siguin visibles en tot moment, tots els seus elements constituents hauran de ser
retro-reflectants: fons, caràcters, orles, fletxes, símbols i pictogrames en color, excepte els de color negre i
blau o gris fosc.
Existeixen tres classes de retro-reflexió, independentment de la naturalesa microesfèrica o
microprismàtica dels materials: Classe RA1, Classe RA2 i Classe RA3.
La Classe RA3, a la vegada, es divideix en tres classes: Classe RA3-ZA, Classe RA3-ZB i Classe RA3-ZC, amb
diferents geometries i coeficients de retro-reflexió, de manera que cada una de les zones està especificada
per:

Figura 114.

5.4

Croquis disposició de dos senyals en el mateix suport.

DIMENSIONS

-

Classe RA3-ZA: recomanada per a especificar materials retro-reflectants a utilitzar en cartells i
panells complementaris en trams interurbans de autopistes i autovies.

-

Classe RA3-ZB: recomanada per especificar materials retro-reflectants a utilitzar en entorns
complexes ( rotondes, interseccions, etc. ), trams periurbans i en cartells i panells
complementaris en trams interurbans de carreteres convencionals.

-

Classe RA3-ZC: recomanada per a especificar materials retro-reflectants a utilitzar en zones
urbanes.

Per a la senyalització urbana les mides que es recomanen són les següents:
• Circulars de 600 mm de diàmetre.
• Triangulars de 700 mm de costat

La classe de retro-reflexió serà la mateixa en tots els elements d’una mateixa senyal o cartell i no haurà de
ser inferior als prescrits en la taula següent de l’article 2.6. de la Instrucció de carreteres 8.1-IC.

• Quadrades de 600 mm de costat.
• Rectangulars de 600x900 mm estàndard.
En vies periurbanes, segons l’art.4.3 de la Instrucció de Carreteres 8.1-IC, és aconsellable utilitzar senyals
de mides més grans, com els triangles de cediu el pas, que haurien de fer 90 mm.
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5.6

MATERIALS.

Les plaques han de ser de xapa blanca d’acer dolç de primera fusió d’1,8mm de gruix, amb una tolerància
de 0,2 mm de gruix de més o de menys i els requisits que especifica la norma UNE 135310.
Si les plaques són d’alumini, les xapes utilitzades com a substrats han de complir els requisits que
especifica la norma UNE 135321.
Les plaques de senyalització seran d’alumini anoditzat i es fixaran mecànicament al màstil de suport.
Figura 116.

Taula de la Instrucció de carreteres 8.1.-IC.

Sempre que la il·luminació ambiental dificulti la seva percepció, on es consideri convenient reforçar els
elements de senyalització vertical i en entorns on conflueixin o divergeixin grans fluxos de tràfic,
interseccions, rotondes, etc,... haurà d’estudiar-se la idoneïtat d’utilitzar la classe RA3.

5.7

PALS I ELEMENTS DE FIXACIÓ.

Els màstils de suport de la senyalització es col·locarà de tipus igual a l’existent en el municipi. Aquests
seran de tub galvanitzat rectangular, de 80x40x2mm, sense pintar, col·locat fixat mecànicament a terra o
clavat en fonamentació de formigó.

Totes les senyals que estant subjectes a un mateix pal de suport tindran la mateixa classe de retro-reflexió,
i aquesta serà la corresponent a la senyal que tingui el major valor.

Suports i ancoratges:

Els panells complementaris tindrà la mateixa classe de reflectància que la senyal o cartell al que
acompanyin.

El comportament estructural de les senyals i cartells verticals de circulació ( excepte pòrtics i banderoles )
complirà lo indicat per la norma UNE EN 12899-1. Els coeficients parcials de seguretat utilitzats per a les
càrregues seran els corresponents a la classe PAF 2.

Les especificacions dels materials retro-reflectants seran de les incluides en el Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts ( PG-3 ) del Ministeri de Foment.
En Vies urbanes:
En la fabricació s’han d’utilitzar làmines de nivell de reflectància 1 o 2, amb les característiques i
colorimètriques que especifica la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE
135350.
El material reflectant ha de ser de nivell I i nivell II, i ha d’anar fornit d’una marca d’identificació visual
d’acord amb el que especifica la normativa UNE 135330-93.
El material reflectant, en estat nou i sec, ha d’arribar als valors reflectits, segons sigui de nivell 1 o nivell 2,
d’acord amb el que especifica la normativa UNE 135350-93.
En el present projecte, les plaques de senyalització seran d’alumini anoditzat, acabada amb làmina
retroreflectora de classe RA2 i es fixaran mecànicament al màstil de suport.

Les estructures de pòrtics i banderoles compliran lo especificat en la norma UNE EN 1090-1 i seran
conforme a lo indicat en la norma UNE 135311.
Els suports i ancoratges tant de senyals i cartells com de pòrtics i banderoles, estaran d’acord amb els
criteris de implantació i les dimensions de la vigent norma 8.1. IC Senyalització vertical.

6.

CARTELL INFORMATIU D’OBRA

Es preveu la instal·lació d’un cartell informatiu de l’obra en el qual hi constarà els següents logotips:
a)
b)
c)
d)

Promotor: AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU.
Empresa redactora del projecte: TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L.
Empresa Direcció d’obra del projecte.
Empresa Constructora.

Pel que fa a la senyalització vertical de rotonda i interseccions, aquestes es preveuen amb làmina retroreflectora de classe RA3 ( RA3-ZB ).
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7.

7.2

SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ

Pel que fa a la senyalització de orientació es considera el manual de senyalització de orientació en rutes
cicloturístiques i vies ciclistes.

PICTOGRAMES.

Es preveu senyalitzar amb pictogrames i utilitzant el pictograma de la bicicleta i un pictograma
identificador de la ruta.

El present annex justifica la senyalització del conjunt de la via ciclista però tenint en compte que només es
preveu de senyalitzar, en el present projecte, la part inclosa dins l’àmbit.

7.1

POLS I JERARQUIA

Com a pols de senyalització es preveu incloure els diferents nuclis inclosos dins l’àmbit que són:
• Cassà de la Selva
• Campllong
• Sant Andreu Salou
• Fornells de la Selva

Serà necessari de definir el nombre de la ruta segons classificació territorial. Aquest
nombre dependrà de la ordenació territorial de les vies verdes.

• Llambilles
També es preveu de senyalitzar alguns pols complementaris a nivell territorial com poden ser:
• Girona.
• Llagostera
• Riudellots
Com estableix el manual es preveu senyalitzar només dos pols:
• Pol de proximitat
• Pol llunyà o de etapa.

7.3

NOM DE LA RUTA.

El nom de la ruta que es preveu utilitzar la Ruta Onyar – Verneda.

7.4

QUE ES PREVEU SENYALITZAR.

Segons el manual es poden senyalitzar els següents elements:
• Senyals simplificats
• Plafó de presenyalització
• Plafó de direcció final
• Plafó de confirmació
• Plafó d’encaminament ciclista
• Plafó d’encaminament per a automòbil (S-322)
• Senyals de seguiment
• Senyalització quilomètrica

La senyalització haurà de ser bidireccional.

• Plafons informatius
De les diferents senyals que es preveuen utilitzar són:
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• Senyals simplificats

També es preveu de senyalitzar algunes antenes i connexions. En aquests casos s’utilitzarà la mateixa
senyalització de Plafó final però sense posar el qualificatiu de Ruta Onyar – Verneda.
Les Antenes que es preveu de senyalitzar són:
• Campllong
• Llambilles
• Riudellots
• Sant Andreu Salou

7.5

DISSENY DE SENYALS

El color de fons de tots els plafons és el RAL 6002 (verd fulla) que correspon al verd P350C del sistema
Pantone®
• Plafons de direcció Final

La família tipogràfica serà l’Helvètica, ja que és una família tipogràfica emprada en un gran nombre de
programes de senyalització d’arreu del món, és fàcilment identificable i té una bona llegibilitat per al seu
disseny diferenciat entre línies rectes i corbes.
De l’ampli conjunt que integra la família tipogràfica de l’Helvètica, s’han triat la versió 65. En el cas de
limitacions d’espai es pot aplicar una condensació màxima de fins al 50% de la seva extensió en amplada.

• Plafons informatius.

Segons els condicionants de partida descrits (visibilitat, velocitat i temps de lectura) una menció amb
alçària de lletra de 4 cm és llegible en condicions de confort a 10 metres del plafó i fins a un màxim de 32
m (visibilitat fisiològica) de manera que és compatible amb la velocitat de recorregut d’un ciclista (entre 10
i 20 km/h)
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Les fletxes es preveuen dissenyar:

La posició dels plafons de direcció es pot situar fins a 20 metres abans del punt de decisió.
La distància mínima entre la vora exterior d’un senyal - la part que més sobresurt del suport- i la part
exterior del voral (en zona interurbana) o de la vorera (en zona urbana) ha de ser de 60 cm
(excepcionalment 50 cm).
En els plafons amb mencions i tots els plafons tipus banderola l’altura lliure (gàlib del panell inferior del
senyal) serà de forma general de 2,3 m tant per a trams preferents com compartits i en àmbit urbà com
interurbà
Els plafons s’orientaran seguint els mateixos criteris que en la senyalització d’orientació viària, facilitant al
màxim la comprensió a la persona usuària.
Idealment, un plafó es llegeix de manera comprensible per un observador en moviment quan s’orienta
amb un angle proper a 90º en relació amb la visual d’aquesta persona usuària situada a una distància del
senyal suficient per a la seva lectura (de 10 a 30 metres del senyal en el cas dels ciclistes).
En trams preferents s’empraran els materials previstos al Manual de senyalització pel trànsit no
motoritzada en el medi rural . En particular, el material recomanat és la planxa d’alumini d’aliatge 575422 i de 3 mm de gruix, pintades amb pintura de poliuretà de doble component i assecades al forn.
Els suports seran preferentment amb pals de fusta, de 100 mm de diàmetre mínim, un mínim de 230 cm
d’altura i 500 cm si s’han d’encastar. El suport més habitual és la fusta de pi tornejada i tractada en
autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons la Norma S/N
355.

7.6

PROPOSTA

La proposta es presenta en els diferents plànols de planta.
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ACTIVITATS
TRAM 5 - VIA VERDA
SUBTRAM 5.2 - Límit T.M.Cassà amb ctra.de Sant Andreu Salou a Cassà
SUBTRAM 5.3 - Ctra.de Sant Anreu Salou a Cassà amb límit T.M.Campllong
Varis
Repassos
Revisió Final
As Built
Varis i imprevistos
Control Qualitat
Seguretat i Salut

TOTAL PRESSUPOST

PRES. EXECUCIÓ MATERIAL
Euros
%
97.627,10 € 96,83%

1
1

2

1

1

2
3

4

1

2

1

1

18.595,64 €
1

1

3

4

1

TEMPS (SETMANES/MESOS)
3
4
2
3
4
1
2
3

18.595,64 €
1

1

18.595,64 €
1

1

1

1

3,17%

485,97 €

485,97 €

1

2

18.595,64 €
1

6
3

4

1

2

18.595,64 €

COMPROVACIÓ
PRESSUPOST
4.648,91 €
97.627,10 €
3

4

1
1

3.199,27 €

5
4

485,97 €

1

1

1

485,97 €

1

1

1

485,97 €

769,44 €
1

1

1

1

1

1

3.199,27 €

1

100.826,37 € 100,00%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19.081,60 €

19.081,60 €

19.081,60 €
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ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels apartats anteriors, el promotor estarà obligat a que en la fase de
redacció del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut.

1. OBJECTE DEL DOCUMENT.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscs 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 riscs 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 del Real Decret 1627/1997, i en aplicació d'aquest Projecte 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. Cal tenir present que és necessari elaborar
tants Plans de Seguretat com contractistes intervinguin en l’obra.
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.

L’estudi de seguretat i salut estarà compost, com a mínim, per una memòria descriptiva dels procediments,
equips tècnics i medis auxiliars que es prevegi utilitzar, un plec de condicions particulars en el que es considerin
les normatives i reglamentacions aplicables, per un conjunt de plànols, per un estat d’amidaments i per un
pressupost.

2.2

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

( art. 13 del RD 1627/1997 i RD 1109/07 )
A cada centre de treball (obra), amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, hi
haurà un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a l’efecte.
El llibre d’incidències serà facilitat pel Col·legi professional al que 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 per les
Administracions Públiques.
El llibre d’incidències haurà d’estar sempre a l’obra, a disposició del coordinador en matèria de seguretat i salut
en fase d’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la seva designació, de la direcció facultativa.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret 1627/1997, 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.

Al llibre hi tindran accés accés: el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, la direcció
facultativa de l’obra, els contractistes, subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen en l’obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

treball de les Administracions Públiques competents, qui podran fer anotacions relacionades amb la
finalitat del llibre.

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-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

El RD 1109/07 que desenvolupa la Llei 32/06, que regula la subcontractació en el sector de la construcció,
modifica la forma d’utilització del Llibre d’Incidències.

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 RD 1627/1997), així com, la designació de
coordinadors de seguretat no eximeix al promotor de les seves responsabilitats (article 3.4 RD 1627/1997).

A més, s’elimina l’obligatorietat de comunicar a la Inspecció de Treball, totes les anotacions fetes al llibre
d’incidències. Només s’hauran de comunicar a la Inspecció de Treball en el termini de 24 hores:
a) Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han anotat en el llibre per
les persones habilitades.

2. INFORMACIÓ GENERAL.
2.1

En el llibre d’incidències s’hi haurà de fer constar qualsevol instrucció i/o advertiment en matèria de seguretat
i salut, fins i tot les que fins ara s’anotaven en el llibre de registre de la coordinació de seguretat i salut.

b) Quan s’ordeni la paralització de l’obra o dels treballs, doncs s’hi donen circumstàncies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, tal i com consta a l’art. 14 del RD 1627/1997.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat i salut en els
supòsits de projecte que es doni algun dels supòsits següents:
a) El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui ≥ 450.759,08 €
b) La duració estimada sigui >30 dies laborals, empleant-se en algun moment a més de 20 treballadors
simultàniament.
c) El volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors
en obra, sigui superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

c) En cas d’accident laboral per infracció de les mesures de seguretat.
La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquests.
Efectuada 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, haurà de notificar-la al
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En el cas de que l’anotació es refereixi a
qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el llibre per part de les
persones facultades a tal fet, així com en el supòsit de paralització dels treballs, haurà de remetre’s una còpia a
inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini de 24 hores. En tot cas, haurà d’especificar-se si l’anotació
efectuada suposa una reiteració d’una advertència o observació anterior o si, pel contrari, es tracta d’una nova
observació.
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2.3

LLIBRE DE VISITES

2.6

Amb motiu de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social,
les empreses deixen de tenir l'obligació d'adquirir un Llibre de visites en el seu centre de treball per tenir-lo a
disposició de la Inspecció de Treball.

El RD 604/2006 de 19 de maig, en el seu article primer modifica el RD 39/1997 de 17 de gener i introdueix un
nou article 22bis, concreta els casos en els quals caldrà la presència de recurs preventiu:

Amb anterioritat a aquesta nova Llei, segons establia l’art. 2 de la Resolució d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, l'adquisició d'aquest Llibre era preceptiva per a les empreses, els treballadors per
compte propi i els titulars de centres o establiments, a fi que els funcionaris actuants de la Inspecció poguessin
fer-hi constar l'execució de les seves actuacions amb motiu de les visites que feien al centre de treball i/o de les
comprovacions fetes per compareixença del subjecte inspeccionat en les dependències públiques.
Com a conseqüència, però, de l'aprovació de la Llei 23/2015, i del que s'interpreta en el seu article 21.6, les
empreses així com els treballadors per compte propi i titulars de centres o establiments estan exempts d'adquirir
els Llibres de visita atès que són els funcionaris actuants de la Inspecció de Treball els qui aniran proveïts de
formularis per estendre i remetre diligència per escrit de cada actuació que realitzin a l'empresa i/o subjecte
inspeccionat en qüestió.
Amb l'entrada en vigor, el 13 de setembre de 2016, de l'Ordre ministerial ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la
qual es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Llibre de visites
s'elimina definitivament, tant en format paper com electrònic. L'Ordre dóna així compliment a la Llei 23/2015 i
trasllada de les empreses a la Inspecció de Treball les obligacions referents a la necessitat de documentar i deixar
constància de les actuacions inspectores fetes. El personal inspector i subinspector estendran una diligència per
cada visita o comprovació que facin i reflectiran en aquest document (que els mateixos duran) les matèries o
aspectes examinats i altres incidències concurrents.
Tant els Llibres de visita com els models de diligència estesos amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre
esmentada, s'han de conservar durant cinc anys, a comptar des de la data de la darrera diligència feta. Durant
aquest període, i d'acord amb l'article 5.2 de l'Ordre, la Inspecció conservarà també les diligències efectuades en
els Llibres de visita electrònics. Dins aquest termini, les empreses afectades podran sol·licitar còpia de les
diligències que els afectin.

2.4

AVÍS PREVI

Segons el RD 337/2010, en la seva Disposició derogatòria única, apartat 2, s’estableix que queda derogat l’article
18 del RD 1624/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.
La Disposició addicional segona del RD 337/2010, disposa que les referències que en l’ordenament jurídic es
realitzin a l’avís previ en les obres de construcció, s’han d’entendre realitzades a la comunicació d’obertura.

2.5

RECURSOS PREVENTIUS

-

Quan els riscos es puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l’activitat.

-

Quan es duguin a terme les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials:
▪

Feines amb riscos especialment greus de caiguda d’alçada, per les característiques de l’activitat
exercida, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.

▪

Feines amb risc de soterrament o enfonsament

▪

Activitats en que es facin servir màquines que no disposen de declaració CE de conformitat
perquè la seva data de comercialització sigui anterior a la seva exigència.

▪

Feines en espais confinats (recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació
natural desfavorable).

▪

Feines amb risc d’ofegament per immersió

En el mateix RD, en l’article segon, modifica el RD 1627/1997 de 24 d’octubre i introdueix una disposició
addicional única, en què s’estableix que el “Pla de Seguretat i Salut determinarà la forma de dur a terme la
presència dels recursos preventius”.
L’article quart de la Llei 54/2003, en el seu punt tres amplia la Llei 31/1995, i incorpora un nou article (32bis), el
qual es refereix a la presència en el centre de treball dels recursos preventius, que seran membres del servei de
prevenció propi o del servei de prevenció aliè, o bé treballadors de l’empresa assignats que reuneixin uns
requisits determinats (coneixement, qualificació i experiència en els processos a desenvolupar, amb una
formació preventiva mínima que es correspongui amb les funcions de nivell bàsic establertes al RD 39/1997),
quan les condicions en què es realitza el treball o els processos així ho requereixin (veure relació no exhaustiva
de treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors de l’annex II del RD
1627/1997 o veure apartat 15.14 de la present memòria).
Els recursos preventius hauran de tenir la suficient capacitat; disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en
nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent d’estar en el centre de treball durant el
temps que es mantingui la situació que determina la seva presència. En cas de la presència de recursos
preventius de diferents empreses caldrà una correcta organització i coordinació dels mateixos per portar a terme
les seves tasques.

2.7

TREBALLS A SUBCONTRACTAR.

(Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, RD 1109/2007
que la desenvolupa i RD 337/2010 que la modifica).

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

(article 3 del RD 337/2010 pel que es modifica l’article 19 del RD 1627/1997).
La comunicació d’obertura del centre de treball (obra) a l’autoritat laboral competent ha de ser prèvia al
començament dels treballs i únicament l’han de presentar els empresaris que tinguin la consideració de
contractistes, d’acord amb el que disposa el RD 1627/1997.
La comunicació d’obertura ha d’incloure el pla de seguretat i salut a què es refereix l’article 7 del RD 1627/1997.

La Llei 32/2006, de 19 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i el RD
1109/2007 que la desenvolupa, defineixen entre d’altres temes, els nivells de subcontractació, la prohibició de
subcontractació per part dels treballadors autònoms, els percentatges mínims de plantilla amb contracte
indefinit, el registre d’empreses acreditades i la creació del llibre de subcontractació.
En tota obra de construcció cada contractista que subcontracti haurà de disposar d’un llibre de
subcontractació. Aquest llibre haurà d’estar permanentment a l’obra i haurà de reflectir, per ordre cronològic
des de l’inici dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb
empreses subcontractistes i treballadors autònoms i el seu nivell de subcontractació, entre altres dades.
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Així mateix, cada empresa haurà de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la
maquinària que utilitza i de tota la documentació que sigui exigida per les disposicions legals vigents.

Aquesta col·laboració ha d’estar present en totes les etapes, des del disseny fins a l’explotació de la construcció,
integrant la seguretat i la salut en tot el procés, com un element més de qualitat del mateix.

El contractista lliurarà als subcontractistes i/o treballadors autònoms les fitxes de seguretat corresponents als
riscos derivats de les partides d’obra subcontractades, omplint el corresponent full de lliurament-recepció.

Els objectius que ha d’aconseguir el coordinador són els següents:

El subcontractista o treballador autònom avaluarà els seus propis riscos i comunicarà al coordinador de
seguretat i salut qualsevol mesura preventiva o de protecció que suposi variació respecte al previst en aquest Pla
de Seguretat i Salut.
Un cop acabada l’obra, el Llibre de subcontractacions s’ha de guardar durant un període de 5 anys, a comptar
a partir de la data del Certificat Final d’Obra. A més, se n’haurà de lliurar una còpia al director de l’obra per tal
que el guardi, juntament amb el Llibre de l’Edifici.
Segons article 215.b de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, és obligació del contractista la
comunicació, a l’òrgan de contractació, de les subcontractacions que té previstes, així com les prestacions que es
pretenen subcontractar i la seva identitat, dades de contacte i representant o representants legals del
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquestes per a l’execució. També s’hauran de notificar les
modificacions que es produeixin durant l’execució del contracte principal.

2.8

-

Aconseguir que tots els intervinents en el procés de la construcció coneguin i assumeixin les seves
funcions i responsabilitats en relació amb la seguretat i la salut.

-

Millorar les condicions de treball durant el desenvolupament de la obra i durant la seva utilització,
motivant i fent aportacions perquè s’adoptin solucions tècniques i organitzatives més segures.

-

Coordinar i motivar a tots els participants perquè la prevenció dels riscos s’integri d’una forma coherent
en tot el procés de disseny, organització, producció i utilització de les obres.

-

Evitar, i en tot cas resoldre mitjançant la negociació, els conflictes que la previsió i l’aplicació de mesures
i medis de prevenció de riscos puguin generar entre les parts.

2.10

RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS INTERVINENTS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU

A continuació s’estableix una relació de les responsabilitats de cadascun dels intervinents en el procés
constructiu:

TREBALLADORS MENORS
Promotor:

Segons el Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció, està prohibida la presència de treballadors menors
d’edat en les obres de construcció, excepte aquells que disposin d’un contracte de formació o de pràctiques.
Aquests treballadors es regiran per l’article 27 de la Llei 31/1995, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i pel
Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits als menors (derogat en els punts relatius
a les dones per la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals ).
En el cas de treballadors menors que pertanyin a d’altres convenis, es regiran pel Conveni Col·lectiu del sector al
que pertanyen.

2.9

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Quan en l’elaboració del projecte d’obra hi intervinguin varis projectistes, el promotor designarà un coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra.
Quan en l’execució de l’obra hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadora autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com es constati dita
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. (Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció)
Tal com s’estableix en l’article 3.4 del Reial Decret 1627/1997, la designació de coordinadors no eximeix al
promotor de les seves responsabilitats.
La missió del coordinador de seguretat i salut és fer comprendre, a tots aquells que intervenen en el procés de la
construcció, la necessitat de col·laboració mútua i la seva responsabilitat col·lectiva en tot allò relacionat amb la
seguretat i la salut en el treball.
El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de vigilar el compliment, per part del contractista, del seu Pla
de Seguretat i Salut.

-

Fer que s’elabori l’Estudi de Seguretat i Salut quan no sigui necessari el coordinador en fase de projecte i
designar al tècnic competent per a tal fet.

-

Designar al coordinador de seguretat i salut en les fases de projecte i d’execució, quan sigui exigible.

-

Verificar que el coordinador actua amb presència, dedicació i activitat.

-

Informar als contractistes dels riscos existents en l’obra mitjançant l’entrega de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

-

Comprovar que els seus contractistes estan inscrits en el Registre d’empreses de construcció.

-

Comprovar que el contractista ha fet l’obertura del centre de treball abans d’iniciar els treballs.

-

Assumir les obligacions de contractista en relació amb els treballadors autònoms que contracti
directament (excepte en les obres destinades a la seva pròpia vivenda).

Projectista:
-

Tenir en compte els principis generals de prevenció durant les fases de concepció, estudi i elaboració del
projecte i, en particular, al prendre les decisions constructives, tècniques i organitzatives amb el fi de
planificar els diferents treballs o fases del treball que es desenvoluparan simultàniament o
successivament, i al estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

-

Tenir en compte durant l’elaboració del projecte, les previsions del ESS així com les previsions i
informacions útils per als previsibles treballs posteriors.

Direcció Facultativa:
-

En tots els casos:
▪

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències.

▪

Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut, deixant-ne constància
en el Llibre d’Incidències.
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-

▪

Formular indicacions i instruccions als contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

▪

Disposar la paralització de l’obra total o parcialment en cas de risc greu o imminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.

▪

Autoritzar, si és el cas, una quarta subcontrata en cadena.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut durant l’execució dels treballs:
▪

Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i Salut en el Treball i les seves modificacions.

▪

Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra.

▪

Vigilar el Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra.

▪

Enviar una còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes en el llibre d’incidències a la
Inspecció de treball i notificar-ho al contractista afectat i als representants dels seus
treballadors.

-

-

Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic (ESS):
-

Elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic (ESS) de manera que sigui coherent amb el projecte al
que fa referència i del que haurà de formar part.

-

Incloure les resolucions adoptades i els compromisos adquirits pel Promotor, els Projectistes i, si és el
cas, el Coordinador per a la viabilitat de l’ESS.

-

Incloure les previsions i informacions útils per efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors.

Contractistes:
Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Coordinar que els projectistes tinguin en compte els principis generals de prevenció (art. 15 Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) durant l’elaboració del projecte i, en particular, al
prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització i al estimar la duració requerida per a
l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

-

Tenir el Pla de Seguretat i Salut en l’obra a disposició permanent de qui estableix el RD 1627/1997.

-

Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecti a la seguretat i salut en l’obra.

-

Facilitar una còpia del PSST als representants dels treballadors de l’obra.

Coordinar que els projectes tinguin en compte, en l’elaboració del projecte, les previsions de l’ESS, així
com les previsions i informacions per als previsibles treballs posteriors.

-

Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 15 de LPRL i de l’art. 10 del RD 1627/1997.

-

Designar els Recursos Preventius quan hi hagi riscos greus.

Elaborar o fer que s’elabori l’Estudi de Seguretat i Salut.

-

Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

-

Complir la normativa sobre prevenció i tenir en consideració les obligacions de coordinació empresarial.

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat (art. 15 Llei 31/1995 PRL) durant
l’execució de l’obra, especialment al prendre les decisions tècniques i organitzatives, amb la finalitat de
planificar els diferents treballs o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o
successivament i al estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

-

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut de l’annex IV del RD 1627/1997.

-

Complir l’establert en el Conveni General de la Construcció.

-

Informar i donar instruccions sobre la seguretat i salut els subcontractistes i treballadors autònoms per
ell contractats.

Coordinar les activitats en l’obra per garantir que s’aplica l’acció preventiva per part de les empreses i
treballadors autònoms.

-

Portar el Llibre de Subcontractació.

-

Garantir quer els treballadors rebin una informació comprensible i adequada de totes les mesures que
s’hagin d’adoptar en l’obra per la seva seguretat i salut.

-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la
direcció facultativa.

-

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del PSST, quan sigui necessari.

-

Comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent.

-

Donar compliment a l’establert en la Llei 32/2006, de Subcontractació, sobre el control documental de
les empreses subcontractistes i el número de treballadors fixes.

-

Verificar les dades registrals de les seves empreses subcontractistes.

Coordinador en fase d’execució:
-

Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions sobre reincidències en els incompliments i de
les paralitzacions fetes en el Llibre d’Incidències a la Inspecció de Treball.

-

Coordinador en fase de projecte:
-

-

-

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut.

-

Adoptar les mesures de control i d’accés a l’obra.

-

Vigilar el Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra.

-

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials.

-

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

-

Formular indicacions i instruccions relatives a la seguretat i salut als contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.

-

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en
el Treball, quan sigui necessari.

Subcontractistes:

-

Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut.

-

Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL i de l’article 10 del RD 1627/1997.

-

Disposar la paralització de l’obra total o parcialment en cas de risc greu o imminent.

-

Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut.

-

Complir la normativa sobre prevenció i tenir en consideració les obligacions de coordinació empresarial.
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-

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annex IV del RD 1627/1997.

-

Informar i donar instruccions sobre seguretat i salut als subcontractistes i treballadors autònoms per ell
contractats.

-

Verificar es dades registrals de les seves empreses subcontractistes.

-

Garantir que els treballadors rebin una informació comprensible i adequada de totes les mesures que
s’hagin d’adoptar en l’obra per a la seva seguretat i salut.

-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la
direcció facultativa.

-

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i el seguiment del Pla de Seguretat i Salut,
quan sigui necessari.

-

Aplicar els principis d’acció preventiva de l’article 15 de la Llei 31/1995 PRL i de l’article 10 del RD
1624/1997.

-

Complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

-

Complir les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

-

Complir les disposicions mínimes de l’annex IV del RD 1627/1997.

-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la
direcció facultativa.

-

Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i seguiment del PSST quan sigui necessari.

-

Utilitzar equips de treball en les condicions establertes en el RD1215/1997, escollir i utilitzar els equips
de protecció i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la direcció
facultativa.
No subcontractar.

CLASSIFICACIÓ DEL SECTOR

El sector té la classificació de:
Sòl rústic

3.5

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU
Plaça de l’Església, s/n
17454 Sant Andreu Salou
NIF: P1716600J
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
Les obres que inclou la present urbanització, són les següents:

X

Esbrossada

X

Moviment de terres per la formació de l’esplanada a tots els vials i realització de la caixa de
paviment.
Execució de les capes de Base i Sub-Base i Pavimentació.

X
X

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.
3.1

3.4

El promotor del present projecte és:

Treballadors autònoms:

-

Donar compliment al desig de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou, juntament amb els Ajuntaments dels
municipis de Fornells de la Selva, Campllong, Llambilles i Cassà de la Selva, de connectar mitjançant una
via verda els diferents municipis, connectant amb la ruta existent del Carrilet i aprofitant diferents
camins existents i recuperant antics camins que passaven pels diferents àmbits del projecte.

Xarxa de drenatge superficial.
Xarxa d’aigua potable per subministra a les diferents parcel·les.

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I SITUACIÓ

Xarxa de Mitja Tensió.

Es tracta del projecte d’obres bàsiques que regirà la urbanització de:

Xarxa de Baixa Tensió per subministra a les diferents parcel·les.
PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA EN EL SEU TRAM PER SANT ANDREU
SALOU.

Enllumenat públic per tal de poder instal·lar les línies elèctriques de subministrament
Xarxa telecomunicacions. Dotació del servei per xarxa de canalització soterrada.

L'obra d’urbanització constarà de:

Xarxa de gas per subministra a les diferents parcel·les.

Esbrossada, moviment de terres, pavimentació, llosa de formigó armat, drenatge superficial i senyalització.

Xarxa de reg.

3.2

Jardineria.

UBICACIÓ I TOPOGRAFIA.

Mobiliari Urbà.

El projecte d’urbanització es desenvoluparà al terme municipal de:
SANT ANDREU SALOU

3.3

X

Semaforització.

OBJECTE

El present Projecte es redacta amb la finalitat de:

Senyalització.

X

Llosa i riostres de formigó armat
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5. PROCÉS CONSTRUCTIU I PLA D’OBRA

Es disposarà una tanca metàl·lica mòbil de color groc i 1,09m d’alçada (tipus “ajuntament”), que serà
suficientment rígida.

El conjunt d’activitats a desenvolupar per a l’execució material del projecte així com la seva planificació, queden
suficientment enumerats i definits en el contingut de la memòria descriptiva del projecte i en l’annex
corresponent al Pla d’Obra.

La zona d’accés a l’obra estarà convenientment assenyalada, separant l’accés de personal del de maquinària,
sempre que sigui possible.

6. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA.

Els senyals necessaris segons el codi de circulació, la instrucció 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, defensa,
neteja i terminació d’obres fixes a vies fora de poblat, i el RD485/97 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball per aquesta obra seran com a mínim:

Previ al començament de l’obra caldrà disposar dels serveis i instal·lacions necessàries per realitzar els treballs
en les correctes condicions de seguretat i salut, garantint la seguretat dels treballadors, visitants i persones
alienes a l’obra.

SENYALS DEL CODI DE CIRCULACIÓ: prohibit aparcar, entrada i sortida de vehicles, stop, perill obres, pas estret,
avançament prohibit, carrer tallat, velocitat màxima permesa, balises lluminoses amb encesa a la nit.

Abans de iniciar les obres s'han d'haver tingut en compte els següents treballs:

SENYALS D’ADVERTÈNCIA (RD 485/97): matèries inflamables, tòxiques, càrregues suspeses, vehicles de
manutenció, risc elèctric, risc d’ensopegades, caigudes a diferent nivell.

A) Determinació i emplaçament de línies de subministrament d'electricitat de Mitja i Alta Tensió soterrades i
aèries. Es farà amb coordinació amb la Companyia mitjançant personal qualificat.
B) Determinació i emplaçament de línies de subministrament d'aigua, gas, telèfon, etc soterrades pels vials. Es
farà amb coordinació amb la Companyia corresponent mitjançant personal qualificat.

SENYALS DE PROHIBICIÓ (RD 485/97): prohibit fumar, prohibit encendre foc, prohibit el pas de vianants, aigua no
potable, entrada prohibida a persones no autoritzades, no tocar.

C) TANCA I SENYALITZACIÓ DE L’OBRA.

SENYALS D’OBLIGACIÓ (RD 485/97): protecció obligatòria de la vista, protecció obligatòria del cap, protecció
auditiva obligatòria, protecció obligatòria de les vies respiratòries, protecció obligatòria dels peus, protecció
obligatòria de les mans, protecció obligatòria del cos (roba de treball), pas obligatori de vianants.

*En cas d’obra d’edificació, on l’àmbit de projecte és més reduït:

SENYALS DE LLUITA CONTRA EL FOC (RD 485/97): extintor.

Realització de la tanca de vials abans del començament dels enderrocs i del moviment de terres de l'obra. Si és
del cas, aquesta protecció es complementarà amb unes bandes de protecció a una distancia de 0,60 m. per a la
circulació de vianants en els casos que s'envaeixi la zona d'accés rodat al trànsit de vehicles, i no n'hi hagi
alternativa pels vianants.

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORRISME (RD 485/97): primers auxilis (farmaciola).

Els condicionaments que haurà d'acomplir la tanca són:

S’afegiran tots aquells senyals del codi de circulació o del Reial Decret 485/97 que es considerin necessaris degut
a un canvi en la disposició de l’obra, dels productes o processos utilitzats que comportin una situació no prevista
amb risc pels treballadors o terceres persones.
D) S’haurà de preveure el DESVIAMENT DEL TRÀNSIT dels vials en que s’hi realitzin les obres.

•

Tindrà 2 m. d'alçada.

•

Estarà situada a tants metres del canto del buidat, com per a assegurar els riscos d'esllavissades (talús
1/1).

•

Contraporta per accés de vehicles de 4 m. d' obertura tancat per doble full. Al costat s'hi col·locarà una
porta independent per accés del personal.

•

Hi constarà la següent senyalització:
- Prohibit aparcar a la zona d'entrada de vehicles.
Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles.
Obligatorietat d'utilitzar el casc de seguretat tant en l'entrada de personal com en la de
vehicles.
- Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

També portarà la il·luminació especifica de seguretat.

E) Realització d'una CASETA PER A L'ESCOMESA GENERAL, en la que es tindrà en compte el "Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y Normas complementarias".
Els elements de seguretat contra contactes elèctrics indirectes, seran diferencials de la potencia necessària i de
sensibilitat de 30 mA. per les línies d'enllumenat i de 300 mA. per les màquines, i una presa de terra, inferior a
800 ohms de resistència, que anirà instal·lada en una arqueta situada a 1 m. de la caseta. Serà única a l’obra i a
ells es connectaran totes les màquines per una línia de terra secundària.
En la protecció contra contactes elèctrics indirectes es tindrà en compte l'augment de la resistència, degut a la
llargària i secció del cable utilitzat per a la terra.
S'utilitzarà els diferencials necessaris per a les instal·lacions d'enllumenat i els necessaris per a la resta de la
maquinaria.
Tota mànega disposarà de quatre fils. Un d'ells serà de presa de terra i el seu color serà el normalitzat. Aquestes
mànegues contaran amb la protecció IP adequada.

*En cas d’obra d’urbanització, on l’àmbit de projecte és molt més extens:
Es col·locarà una tanca a l’obra per impedir l’entrada a persones alienes (veure plànol adjunt).

A partir del quadre auxiliar d'obra. s'alimentaran els quadres instal·lats en les diferents zones, utilitzant un cable
que seguirà els esquemes corresponents.
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Tota instal·lació a nivell de terreny es realitzarà enterrada sota tub rígid.

En obra, els treballadors disposaran d’aigua potable en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin, com a
prop dels llocs de treball. Aquest servei s’efectuarà mitjançant aixetes d’aigua corrent, màquines expenedores
gratuïtes, fonts o sortidors d’aigua o en recipients nets en qualitat suficient i en perfectes condicions d’higiene.

F) GRUP ELECTROGEN
Quan la instal·lació elèctrica provisional disposi d’un grup electrogen mòbil, aquest tindrà la potència necessària
segons la maquinària a utilitzar. Aquest grup disposarà dels elements de protecció necessaris per a la seva
utilització amb les màximes garanties de seguretat. Disposarà com a mínim de posta a terra, tapa de protecció
de tots els elements mòbils, caixa de protecció contra contactes elèctrics directes, caixa de connexió
homologada amb interruptors magnetotèrmics i bases d’endolls tipus “CETACT”.
Es disposarà també d’una reserva de combustible a l’obra, per tal d’assegurar el subministrament. El grup haurà
de passar les revisions periòdiques necessàries per assegurar el seu bon estat de funcionament.
g) ZONA D’EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS.
La seva ubicació ve indicada en el plànol d’implantació de l’obra. En tot moment el contractista ha d’aconseguir
que no interfereixi en el tràfic o procés productiu de l’obra.

En aquelles obres condicionades per la necessitat d’una intervenció ràpida i urgent, previstes i no previstes, o
d’escassa importància tecnològica i econòmica que requereixin poc temps per a la seva execució, tals com
ruptures de conduccions, escomeses de serveis, clots o esfondraments vials, reparacions en vies públiques,
demolicions, reforços urgents d’estructures, reparacions en cobertes, etc., podran adoptar-se solucions
alternatives.
Quan ho exigeixi la seguretat i la salut dels treballadors, en funció del tipus d’activitat, del número de
treballadors i per motius d’allunyament de l’obra, s’haurà de disposar de locals de descans. Aquests hauran de
tenir unes dimensions suficients i estar moblats amb un número de taules i cadires amb respatller acord amb el
número de treballadors.
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.

S’evitarà l’apilament excessiu de material un sobre l’altre, procurant realitzar l’amuntegament en poca alçada i
ocupant si és necessari una major superfície. No es permetrà estibar els sacs de material (big-bag) un sobre de
l’altre.

Per a l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot
seguit:

El contractista procurarà, també, que no es produeixin desploms per desequilibris o vibracions properes.

7.1

En la manipulació de materials emmagatzemats, el contractista i els seus treballadors utilitzaran obligatòriament
casc de seguretat, guants i calçat de seguretat, degudament certificats i amb el marcatge CE.

Es col·locarà 1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que desenvolupin activitats simultàniament a l’obra.

Es delimitarà un espai a l’obra, fora de la zona constructiva, destinat a la càrrega i descàrrega de materials, per
tal que el conductor del vehicle no es vegi obligat a accedir-hi, evitant d’aquesta manera possibles interferències
amb el procés constructiu o possibles accidents del conductor.
Al mateix temps, l’encarregat d’obra estarà en alerta en el moment de la recepció del material, per tal d’atendre
al conductor del vehicle que subministra o retira el material sense que aquest últim l’hagi de localitzar a l’interior
de la zona constructiva.

7. SERVEIS HIGIENICS, VESTUARIS I OFICINA D’OBRA.

LAVABOS

Disposaran d’aigua corrent freda i calenta.
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.
Aquests disposaran sempre de sabó.
Els lavabos estaran separats per a homes i per a dones.

7.2

VÀTERS

Es col·locarà 1 vàter per cada 25 treballadors o fracció que desenvolupin activitats simultàniament a l’obra.

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades al Conveni col·lectiu del
sector de la construcció, especialment en els diferents articles que conformen la secció tercera: Condicions de les
instal·lacions higiènic sanitàries de les obres.

Aquests disposaran sempre de paper

El centre de treball ha de disposar d’instal·lació de serveis d’higiene; vestuaris, quan els treballadors hagin de
portar roba especial o es realitzin treballs bruts; així com menjador, si fos necessari. Aquests han de reunir les
condicions necessàries que estableix la normativa vigent. Aquests han d’estar en bones condicions d’ordre i
neteja per a poder ser utilitzats per tot el personal que treballi a l’obra.

7.3

Aquestes instal·lacions s’aniran adaptant progressivament a mesura que s’incorporin nous treballadors, inclosos
els d’empreses subcontractistes i treballadors autònoms. En funció del nombre màxim d'operaris que poden
estar treballant simultàniament en una fase d'obra, es determina la superfície i els elements necessaris que han
de configurar aquestes instal·lacions.
Els diferents serveis per als treballadors seran completats pels elements auxiliars necessaris: mirall, tovallolers,
saboneres, paper, etc.

Els vàters estaran separats per a homes i per a dones.
DUTXES

Es col·locarà 1 dutxa cada 10 treballadors o fracció que estiguin realitzant activitats simultàniament a l’obra.
Serà necessari la disposició de dutxes quan el tipus d’activitat i les condicions de salubritat ho requereixin. Les
dutxes hauran de presentar unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es renti sense
obstacles i en adequades condicions d’higiene. Hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.

Les dutxes estaran separades per a homes i per a dones.
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7.4

instal·lació elèctrica quedarà fora de servei des de l’interruptor general del quadre principal ( dotat de
porta i clau ).

MENJADOR

Es recomana que els treballadors disposin d’una superfície de 2,00 m2 per treballador amb una alçada de sostre
de 2,30 m.

−

Senyalització de “Prohibit el pas a persones alienes a l’obra “, “ Ús obligatori de casc “, ... i altres
elements de protecció individual en els accessos de l’obra i en els accessos a zones de treball.

Els treballadors hauran de disposar d’instal·lacions per a menjar i preparar el menjar en condicions de seguretat i
salut i diferent del local de vestuari. Aquestes instal·lacions s’adequaran al nombre de treballadors que les hagin
de menjar a l’obra. Es disposarà de forns escalfa menjars, ventilació suficient, calefacció i les condicions
adequades de higiene i neteja.

−

Ordre i neteja a tota hora.

−

Les maniobres de provisió, càrrega o descàrrega de materials es realitzaran obligatòriament a l’interior
de l’obra i a les zones destinades a aquest efecte. Es prohibeix ocupar altres zones per aprovisionar,
carregar o descarregar qualsevol material de l’obra. Quan això no sigui possibles, el vehicle s’estacionarà
en el punt més proper al tancament d’obra i s’adoptaran les següents mesures:

No serà necessària la disposició d’espai per a menjador quan l’obra estigui dintre d’un casc urbà i propera a
restaurants on poder anar a dinar.

7.5

•

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim de 1.40 m d’ample a la vorera, sense
envair cap carril de circulació rodada. Si no fos suficient i es necessari envair un carril de
circulació i desviar el transit rodat, s’ha de col·locar les proteccions i senyalitzacions pertinents
que avisin als automòbils de la situació de perill.

•

Es protegirà el pas de vianants amb tanca se seguretat de 200x100 cm, delimitant el pas pels dos
cantons i col·locarà la senyalització corresponent.

•

Concloses les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques de seguretat i es
netejarà el paviment.

VESTUARIS

Es recomana que els treballadors disposin d’una superfície de 2,00 m2 per treballador amb una alçada de sostre
de 2,30 m.
Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients, disposar d’espais individuals tancats
amb clau i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar a eixugar, si fos necessari, la
seva roba de treball. Els vestuaris estaran dotats d’un sistema de calefacció a l’hivern. Quan les condicions ho
exigeixin, la roba de treball s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals.

−

Les entrades i sortides de vehicles a la zona d’obres es realitzaran supervisades per personal d0obra ( 1
senyalista com a mínim ), a fi de garantir que les maniobres es realitzin sense risc per als vianants i tràfic
rodat.

−

Senyalització d’advertència de sortida de vehicles abans de la porta d’accés destinada a vehicles.

−

Les màquines, en la mesura del possible, seran de baixa emissió de soroll. Les operacions que generin
pols es realitzaran sempre per via humida.

−

Està prohibida la circulació de carregues suspeses mitjançant la grua torre o qualsevol altre equip
d’elevació fora del recintes de l’obra, i fora de les zones destinades a l’efecte; si fos necessari realitzar
aquestes maniobres, es delimitarà i senyalitzarà correctament la zona d’influència de les carregues,
avisant als vianants i/o treballadors de l’esmentada situació.

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.
Els vestuaris estaran separats per a homes i per a dones.

7.6

OFICINA D’OBRA

Tota obra tindrà un mòdul on desenvolupar les diferents tasques d’oficina.
A l'oficina d'obra s’instal·larà una farmaciola de primers auxilis i un extintor de pols seca.
Dins d’aquesta, es disposarà de tota la documentació necessària i descrita en l’apartat 17 d’aquesta memòria.

8. PROTECCIONS ESPECIALS GENERALS.
8.1

8.2

CIRCULACIÓ I ACCÉS EN OBRA

S’estableix allò indicat a l’article 11 A de l’Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecte a vies de circulació i
zones perilloses.

CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA

Es consideren les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transitin al voltant de
l’obra:

Els accessos de vehicles han de ser diferents des del personal. En el cas d’emprar els mateixos, s’haurà de deixar
un passadís protegit pel pas de persones, protecció que es realitzarà mitjançant tanques.
En ambdós casos els passos han de ser de superfícies regulars, ben compactades i anivellats; si calgués realitzar
pendents, es recomana que aquestes no superin un 11% de desnivell. Totes aquestes vies estaran degudament
senyalitzades i periòdicament es procedirà al seu control i manteniment. Si hi haguessin zones d’accés limitat
hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin el pas dels treballadors no autoritzats.

−

Muntatge de tanca a 2 m d’alçada, a força d’elements prefabricats, separant la zona d’obra de la de
trànsit exterior. Es revisarà periòdicament el tancament controlat que sigui continu i estigui en bon estat,
reparant tots aquells elements deteriorats.

−

Les zones d’obra romandran sempre delimitades i senyalitzades adequadament de manera que sigui
impossible la irrupció de terceres persones a la zona d’obres, especialment durant la fase final
d’urbanització i zones exteriors de l’edifici.

El pas de vehicles en el sentit d’entrada es senyalitzarà amb limitació de velocitat a 10 o 20 km/hora i cedir el
pas. S’obligarà la detenció amb un senyal de STOP en lloc visible de l’accés en sentit de sortida.

Durant les pauses i finals de jornada les màquines es desconnectaran immediatament de la corrent. La
maquinaria mòbil s’estacionarà en els llocs indicats i el conductor retirarà les claus del contacte. La

En les zones on es preveu que poden produir-se caigudes de persones o vehicles hauran de col·locar-se balises i
protegir-les convenientment.

−
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Les maniobres de camions i/o formigoneres hauran d’estar dirigides per un operari competent, i s’hauran de
col·locar topalls per les operacions d’aproximació i buidat.

X

Paviment amb peces prefabricades o pedra.

El grau d’il·luminació natural serà suficient i en cas de llum artificial (durant la nit o quan no sigui suficient la llum
natural) la intensitat serà l’adequada, citada en un altre lloc d’aquest estudi.

Asfaltat.
INSTAL·LACIONS: Clavegueram, xarxa elèctrica, enllumenat, aigua,...

En el seu cas, s’utilitzaran portàtils amb protecció antixocs. Les lluminàries estaran col·locades de forma que no
suposin rics d’accidents pels treballadors (art. 9).

Murs de contenció de formigó armat “in situ”.

Si el s treballadors estiguessin especialment exposats a riscos en cas d’avaria elèctrica, es disposarà il·luminació
de seguretat d’intensitat suficient.

X

8.3

X

PROTECCIONS EN MÀQUINES:

Tota la maquinària utilitzada durant l’obra, disposarà de carcasses de protecció i reguardaments sobre les parts
mòbils, especialment de les transmissions, que impedeixin l’accés involuntari de persones o objectes a aquests
mecanisme, per evitar el risc d’atrapament.

8.4

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS INDIRECTES:

Aquesta protecció consistirà en la posta a terra de les masses de la maquinària elèctrica associada a un dispositiu
diferencial.
El valor de la resistència a terra serà tant baix com sigui possible, i com màxim serà igual o inferior al quocient de
dividir la tensió de seguretat (Vs), que en locals secs serà de 50 V i en els locals humits de 24 V, per la sensibilitat
en ampers del diferencial (A).

8.5

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES:

Els cables elèctrics que presentin defectes del recobriment aïllant s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de
contactes elèctrics amb el conductor.
Els cables elèctrics hauran d’estar dotats de clavelles en perfecte estat a fi que la connexió als endolls s’efectuï
correctament.
Els vibradors estaran alimentats a una tensió de 24 volts o per mig de transformadors o grups convertidors de
separació de circuits. En tot cas seran de doble aïllament.
En general, compliran amb allò especificat en l’actual i vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Impermeabilitzacions
Estructura prefabricada de formigó. Transport i muntatge en obra.
Coberta

X

Subministrament d’energia als operaris.

X

Altres instal·lacions.

9.2

ENDERROCS MANUAL I/O MECÀNIC.

Es realitzarà amb màquina retroexcavadora, amb martell picador, amb martells d'aire comprimit mitjançant
compressors i/o amb eines manuals.
La retirada dels materials resultants de l'enderroc es realitzarà mitjançant la mateixa màquina excavadora, i es
transportarà a abocador amb camions. La retirada de materials també es pot realitzar manualment carregant la
runa sobre carretons i transportant-la fins al lloc o zona d’acopi i selecció.
Es prohibirà l'entrada de personal aliè als treballs que s'executin així com la seva proximitat a les màquines en
moviment.
Els camions no es carregaran per sobre del que està establert com tara màxima i mai sobrepassant les parets de
la caixa del camió.
Condicions generals del centre de treball en fase d’enderroc.

FASES QUE COMPOSEN L’OBRA.
Enderrocs manual i/o mecànic

X
X
X
X
X

Paviments amb rocalla

Senyala l’article 12 C de l’Annex IV del RD 1627/97 que els treballs d’enderroc que puguin suposar un risc pels
treballadors hauran d’estudiar-se, planificar-se i emprendre’s sota la supervisió d’una persona competent i
hauran d’adoptar-se les precaucions, mètodes i procediments apropiats, per aquests:

9. PROTECCIONS ESPECIALS PARTICULARS EN CADA FASE D’OBRA.
9.1

Formació de caixa de paviment.

Compactació i consolidació de terrenys / esbrossada amb mitjans mecànics.
Excavació mecànica a cel obert i/o de rases i pous.
Encofrat i desencofrat
Ferrallat

Les zones en les que puguin produir-se despreniments o caiguda de materials o elements, procedents de
l’enderroc, sobre persones, màquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides
convenientment.
S’haurà d’establir un sistema d’il·luminació provisional de les zones de pas i de treball i les instal·lacions interiors,
quedaran anul·lades i desconnectades, llevat les que fores necessàries per realitzar els treballs i proteccions.
Els elements estructurals inestables hauran d’estintorar-se adequadament.

Formigonat i vibrat
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

PS 13

ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Sempre que existeixin interferències entre els treballs d’enderroc i les zones de circulació de vianants, màquines
o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament adiestrat, que vigili i dirigeixi els
seus moviments.
S’establirà una zona d’aparcament de vehicles i màquines, així com un lloc d’emmagatzematge i acopi de
materials inflamables i combustibles (gasolina, gas-oil, olis, greixos, etc...), en lloc segur fora de influència dels
treballs.

Es prohibirà l'entrada de personal aliè als treballs que s'executin així com la seva proximitat a les màquines en
moviment.
Després de grans pluges o gelades, o si l'obra ha estat paralitzada per qualsevol circumstància, es revisaran els
talussos de l'excavació per a detectar possibles rases d'esllavissades de terres.
Els camions no es carregaran per sobre del que està establert com tara màxima i mai sobrepassant les parets de
la caixa del camió.

Es seleccionaran les plantes, arbustos, i arbres que sigui precís tenir en compte per la seva conservació,
protecció, trasllat i/o manteniment posterior.

Es prohibirà el descens de personal a la rasa.

En funció de l’ús que ha tingut la construcció a enderrocar hauran d’adoptar-se precaucions addicionals ( p.e. en
presència de residu tòxics, combustibles, deflagrants, explosius o biològics ).

En les operacions perilloses estarà present un operari que faci les funcions de vigilant. En les de manteniment en
seguiran rigorosament les mesures de seguretat oportunes pròpies de la maquinària.

9.3

Circulació de vehicles en les proximitats de l’excavació

COMPACTACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE TERRENYS/ESBROSSADA AMB MITJANS MECÀNICS.

Condicions generals del centre de treball en l’atalussat del terreny
S’acomplirà l’article 9 C de l’Annex IV del RD 1627/97 , en allò que respecta a moviment de terres i excavació,
fonamentalment en allò relatiu a detecció de cables subterranis i sistemes de distribució, en allò relatiu a evitar
el risc de sepultament i el d’inundacions per irrupció accidental de l’aigua.

Sempre que es prevegi interferència entre els treballs d’excavació i les zones de circulació de vianants o vehicles,
s’ordenarà i controlarà per personal auxiliar degudament ensinistrat que vigili i dirigeixi la circulació. Estaran
degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a l’obra, com camions, maquinària
de moviment de terres, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles junt a la
vora de l’excavació es disposaran de tanques mòbils que s’il·luminaran cada 10 metres amb punts de llum
portàtil. En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

Les zones en les que puguin produir-se despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades sobre
persones, màquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres
postes o elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i ja balcons. Si fos precís,
s’hauria d’establir un sistema d’il·luminació provisional de les zones de pas i treball.

S’establiran zones d’aparcament de vehicles i màquines, així com un lloc per l’acopi de materials, tenint en
compte que els productes inflamables i combustibles, queden en un lloc seguir fora de la zona d’influència dels
treballs.

A l’estiu procedir al reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant el seu moviment.

Es prestarà especial atenció a les preservació de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva
conservació, protecció i posterior trasllat.

Els elements estructurals inestables que puguin aparèixer en el subsòl hauran d’estintolar-se adequadament,
especialment si es tracta de construccions de fàbrica, de morter o formigó en massa.

Condicions del centre de treball durant l’excavació per mitjans mecànics

Sempre que existeixin interferències entre els treballs d’enderroc i les zones de circulació de vianants, màquines
o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament adiestrat, que vigili i dirigeixi els
seus moviments.

Les zones en que puguin produir-se despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades, sobre persones,
màquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres, postes o
elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i ja balcons.

S’establirà una zona d’aparcament de vehicles i màquines, així com un lloc d’emmagatzematge i acopi de
materials inflamables i combustibles (gasolina, gas-oil, olis, greixos, etc...), en lloc segur fora de influència dels
treballs.

A l’hivern establir un sistema d’il·luminació provisional de les zones de pas i treball, posant sorra i sal gruixuda
sobre les basses susceptibles de gelades.

No es faran malbé les arrels crítiques de les plantes, arbustos, i arbres que sigui precís tenir en compte per la
seva conservació, protecció, trasllat i/o manteniment posterior.
Es mantindran les zones de pas de persones i vehicles així com els acopis de materials d’excavació dins les
distàncies adequades, indicades més endavant.

9.4

EXCAVACIÓ MECÀNICA A CEL OBERT I/O DE RASES I POUS.

A l’estiu procedir el reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant l’execució.
Sempre que les obres es duen a terme en zones habitades o amb tràfic proper, es disposarà a tot lo llarg de
l’excavació, i a la vora contrària al que s’acopien els productes procedents de l’excavació, o en ambdós costats si
aquests es retiren, tanques i pas col·locats a una distància no superior a 50 cm. dels talls d’excavació.
Topes per vehicles en el perímetre de l’excavació
Es disposarà dels mateixos a fi d’evitar la caiguda dels vehicles a l’interior de les rases o pels faldons.

Es realitzarà amb màquina retroexcavadora fins a la cotes d'enràs del clavegueram i sub-base, transportant les
terres en camions.

Atalussat natural de les parets d’excavació.

L'execució de les rases i pous de cimentació i sanejament es realitzarà amb la retroexcavadora.

Com a criteri general es podran seguir les següents directrius en la realització de talús amb bermes horitzontals
per cada 1,50 m. de profunditat i amb la següent inclinació:
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-

Roca dura 80º.
Sorra fina o argilosa 20 º.

-

La inclinació del talús s’ajustarà als càlculs de la Direcció Facultativa de l’obra, llevat de canvi de criteri avalat per
Documentació Tècnica complementària.

Evitar l’ús de les xarxes de seguretat per a la recollida d’elements de l’encofrat. Si no es pot evitar, el
material que caigui sobre aquestes xarxes s’ha d’anar retirant immediatament a mesura que vagi caient.
És preferent l’ús de xarxes verticals en cortina, evitant d’aquesta forma el deteriorament de les xarxes.

Només el personal autoritzat i convenientment format podrà realitzar aquestes tasques.
L’augment de la inclinació i el drenatge de les aigües que poden afectar a l’estabilitat del talús i a les capes de
superfície del mateix, garanteix el seu comportament.
S’evitarà, a tota costa, amuntegar productes procedents de l’excavació, a les vores dels talús, ja que, a més de la
sobrecàrrega que poden representar, poden ajudar a embassar aigües originant filtracions que poden arruïnar el
talús.

a) ACOPI I PREPARACIÓ D’ENCOFRATS
-

En talús d’alçades de més de 1,5 m. s’hauran de col·locar bermes horitzontals de 50 o 80 cm d’amplada, per la
defensa i detenció d’eventuals caigudes de materials caiguts des de cotes superiors, a més de permetre la
vigilància i allotjar les conduccions provisionals o definitives de l’obra.
La coronació del talús ha de tractar-se com una berma, deixant expedit el pas o inclòs disposant taulers de fusta
per facilitar-lo.

-

En talús de grans dimensions, s’haurà previst en projecte la realització a la base de cunetes omplertes de grava
solta o sorra de riu de diàmetre homogeni, per a la retenció de rebots de materials de despreniments, o
alternativament si, per qüestió de l’espai disponible, no es poguessin realitzar aquells, s’apantallarà la paràbola
teòrica dels rebots o es realitzarà un túnel isostàtic de defensa.

-

9.5

-

ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

-

S’habilitarà en obra un espai destinat a l’acopi d’elements d’encofrat, preferentment en una zona
pròxima al lloc on es vagin a realitzar els treballs d’encofrat.
En les zones d’acopi dels materials d’encofrat, l’ordre i la neteja són dos aspectes importants a
considerar:
o El material acopiat es limitarà en alçada per evitar el seu lliscament.
o Es procurarà realitzar l’acopi en un pla horitzontal, utilitzant dorments per la seva anivellació.
o No s’acopiarà en les proximitats d’excavacions o vores de forjats.
Abans de traslladar els elements d’encofrat, es planificarà la tasca.
En el cas de trasllats manuals de càrregues es recomana la col·laboració de dos o més operaris en funció
dels elements a desplaçar.
En cas de càrregues pesades o voluminoses s’utilitzaran mitjans mecànics d’elevació.
Els elements de grans dimensions seran guiats amb cordes o eslingues, en cap cas directament amb les
mans.
S’adoptaran postures còmodes durant l’execució dels treballs, mantenint l’esquena recta i evitant
rotacions de cintura.
S'haurà d'observar el bon estat del encofrats, netejant-los adequadament quan sigui necessari.

9.5.1. MESURES DE SEGURETAT A SEGUIR DURANT ELS TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT

b) MUNTATGE D’ENCOFRATS

ELEMENTS VERTICALS

-

-

-

En els treballs de muntatge i desmuntatge, s’utilitzaran casquillets, plataformes elevades o escales.
En el cas de l’ús d’escala, és obligatori l’ús d’arnès de seguretat ancorat a un punt fixe.
Queda totalment prohibit trepar pels encofrats.
Mai es deixarà lliure un encofrat, sense assegurar-lo prèviament.
El treball de recolzament de la placa d’encofrat sobre el pla horitzontal ha de realitzar-se complert, és a
dir, acompanyant al panell fins que toqui el terra, d’aquesta forma s’evitaran accidents com atrapaments
i cops per moviments no esperats.
En el cas de treballs a la vora de forjat, es recomana la utilització de plataformes elevadores.

-

ELEMENTS HORITZONTALS
-

-

Entre el formigonat i el desencofrat ha de transcórrer un temps suficient per tal que el formigó hagi
adquirit una resistència suficient. Segons article 74 de la instrucció EHE-08.
La retirada dels elements d’encofrat s’ha de realitzar de forma progressiva i seguint un ordre tècnic.
Cal delimitar els espais correctament, de tal forma que cap operari pugui transitar en cap cas per la part
superior de forats encofrats que finalment no s’hagin formigonat. Tanmateix cal realitzar una neteja
prèvia de tots aquests forats per tal d’evitar la caiguda posterior d’elements.
No deixar mai una tasca de desencofrat a mitges.
S’ha d’anar recollint i apilant el material de l’encofrat de forma sistemàtica en funció que es vagi
generant.

La utilització de mitjans auxiliars per a la realització del muntatge d’encofrats es realitzarà conforme a les
instruccions d’ús i muntatge.
Les mesures de protecció col·lectives estaran instal·lades, en la mesura del possible, abans de l’inici dels
treballs de muntatge de l’encofrat.
Cal utilitzar sistemes de protecció individuals en aquells casos en els que no sigui possible la utilització de
mitjans de protecció col·lectiva.
Està totalment prohibit trepar pels elements de l’encofrat o romandre en posició d’equilibri sobre els
mateixos.
Durant els treballs d’hissat dels elements d’encofrat s’adoptaran les següents mesures:
o S’utilitzaran medis auxiliars preparats per a tal efecte.
o Els treballadors no es situaran mai sota la càrrega.
o Hi haurà un senyalista en el cas de tenir punts cecs.

c) FORMIGONAT
-

Un cop muntats els elements d’encofrat, es comprovarà l’estabilitat dels mateixos, així com l’estat dels
puntals abans del formigonat.
Cal seguir les indicacions del fabricant en l’ús de productes com desencofrants, formigons, etc.
Durant els treballs de formigonat amb cubilot:
o Evitar càrregues excessives per no sobrepassar els límits de la grua o que es produeixi la caiguda
de material sobre els treballadors.
o Estar atents durant l’aproximació del cubilot de formigonat per tal de que no colpegi.
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-

-

o Evitar guiar el cubilot amb les mans.
Durant els treballs de formigonat amb bomba:
o No situar-se front a la boca de projecció del formigó.
o Estar al cas de les aturades i arrencades de la bomba.
o Si és necessari, demanar ajuda en el maneig de la trompa de formigonat.
Durant el vibrat del formigó:
o Es realitzaran els treballs des d’una posició estable.
o Utilitzar el vibrador de formigó segons les instruccions del fabricant i verificar que es troba en
correcte estat per a la seva utilització.
o No permetre que el vibrador treballi en buit.

d) DESENCOFRATS
-

9.6

Es limitarà la zona de desencofrat, romanent dins d’aquesta únicament les persones designades.
Es garantirà que s’han eliminat els materials solts a retirar.
Es garantirà que l’encofrat està subjecte per la grua i/o estabilitzat.
Es garantirà que s’utilitzen els elements d’hissat acord amb la càrrega a elevar i el tipus d’encofrat.
Es garantirà que la separació dels panells es realitzarà amb elements manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.
Es garantirà que els operaris que intervinguin en el desencofrat, es troben fora del radi d’acció del
panell.
Els encofrats seran de fusta o metàl·lics. Al desencofrar els de fusta, posteriorment es trauran les puntes
que poguessin quedar.
Les fustes procedents del desencofrat seran desproveïdes de puntes que puguin ocasionar accidents per
punxades, i no s'apilaran en zona de pas obligat a persones.
En els desencofrants es tindrà en compte el grau i tipus de toxicitat dels productes utilitzats, servint-se
de guants en aquest operacions, s'aplicarà amb brotxa i s'emmagatzemaran en un lloc destinat per a ells.

9.7

Tant el tall, com els seus accessos, es mantindrà nets, per millorar l'accés dels camions formigonera.
En cas de que sigui necessari es preveurà l' accessibilitat per a bombar el formigó.
Abans del formigonat és necessari revisar l’estat dels encofrats, dels talussos o dels apuntalaments, per tal
d’evitar que cedeixin al pes i a la pressió del formigó.
Quan es formigonin els fonaments amb l’ajut del camió de transport de formigó, caldrà seguir les següents
recomanacions:
-

En treballs de formigonat a perímetres de talls d’excavació o precipicis es col·locaran topalls de limitació de
recorregut. És aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament a la rasa, sabata, etc..

-

Els treballs de formigonat es realitzaran amb el número just de persones dins la zona de formigonat,
col·locant el canal de vessament de formigó de forma que no colpegi els treballadors.

Quan es formigonin els fonaments amb l’ajut del cubilot, caldrà seguir les següents recomanacions:
-

Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col·locació pel buidat del formigó. Per evitar
possibles cops i, fins i tot, caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament.

-

El buidat del cubilot es realitzarà amb l’accionament de la palanca que disposa per a aquesta funció, amb les
mans protegides per guants impermeables.

-

Amb el cubilot no es colpejarà els encofrats ni els estrebaments.

-

Es prohibeix carregar el cubilot per sobre la càrrega màxima permesa, que correspon a la de la grua que el
sosté.

-

Se senyalitzarà mitjançant una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de
càrrega del cubilot per sobre de la càrrega del cubilot per no sobrepassar la càrrega màxima admissible.

FERRALLAT

Pel transport de les armadures s’utilitzaran eslingues ben enllaçades suspeses per ganxos amb pastell de
seguretat.

FORMIGONAT I VIBRAT.

La ferralla ja muntada es col·locarà en llocs designats a l’efecte, separats de la zona de muntatge.

Quan l’abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les
següents recomanacions:

S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec ordenat i classificació dels rodons de ferralla, proper al lloc de
muntatge de les armadures.

-

Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i sortides
de les corbes.

Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant
alçades de piles superiors a 1,5m.

-

Abans d’iniciar les tasques de formigonat mitjançant bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses
de formigó més fluid per tal de lubricar-ne l’interior i evitar taps.

-

La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dues persones alhora, per evitar les
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.

-

Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada
després del formigonat, ja que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accident.

-

Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de
la mànega al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es pararà la màquina, es
reduirà la pressió a zero i es desmuntarà la canonada.

La maniobra d’ubicació in situ de la ferralla ja muntada es guiarà per tres homes: dos guiaran mitjançant cordes
en dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedirà manualment a realitzar les
correccions d’aplomat.
S’instal·laran cobertors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars o dels murs de contenció, per evitar que
els treballadors es puguin lesionar.
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Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de classe III, segons el REBT, i disposaran de doble aïllament.
Sempre que sigui possible, l’estesa i el vibrat del formigó es realitzarà des de l’exterior de la zona de formigonat.
De no ser així, s’utilitzaran plataformes de recolzament que han d’anar col·locades perpendicularment a l’eix de
la rasa o sabata. Aquestes plataformes seran d’amplada mínima de 60cm, estables, sòlides i amb baranes
reglamentàries si es treballa a alçades iguals o superiors a 2m.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant l’abocament del formigó, paralitzantlo en el moment en què es detectin alteracions.

9.8
−
−
−
−
−
−

9.9
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

FORMACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT.

−
−
−
−
−
−

El personal encarregat de la realització dels treballs de formació de caixa de paviment ha de conèixer els
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
A l’interior de l’obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat.
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap ( encarregat,
capatàs).
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
Durant l’estesa d’àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tenir la precaució en les maniobres marxa
enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador.
En cas d’estès i anivellació dels àrids mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tenir la precaució que aquesta
disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar.

PAVIMENT AMB PECES PREFABRICADES O PEDRA.

−
−
−
−
−
−
−

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
Abans de començar els treballs es col·locaran tanques de protecció dels treballadors de forma que separin
l’obra de la zona de pas de vehicles.
En cas de necessitat, se senyalitzarà un pas alternatiu per als vianants.
Es regarà i s’escombrarà la zona on s’hagi de col·locar el paviment per treure la pols que hi pugui haver,
evitant la formació de bassals d’aigua.
Es mantindrà la zona d’obra neta de restes de materials (fragments de peces prefabricades, llambordes,
pedra, etc.) i d’eines, i ordenada. També es mantindrà neta de fangs o altres substàncies pastoses que
puguin provocar relliscades.
Els palets de material i els materials granulats es repartiran de manera que no dificultin la circulació normal
de vehicles i vianants. Aquests se senyalitzaran adequadament per tal d’evitar l’accés de persones alienes als
mateixos.
El tall de les peces es realitzarà preferentment per via humida, per tal d’evitar la formació i inhalació de la
pols produïda en el tall. Quan no es disposi de talla-peces d’aigua, els treballs de tall es realitzaran en zones
perfectament ventilades, situant-se l’operari a sobrevent de la màquina. Si cap d’aquestes dues opcions no
és possible, els operaris utilitzaran proteccions respiratòries amb filtre de retenció mecànica.
En els treballs amb serra circular sobre taula o radial, es tindrà molt en compte la projecció de partícules, per
la qual cosa s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal i vianants sigui mínim; si això no és possible,
s’apantallarà la zona.
Els palets de material s’emmagatzemaran el més a prop possible del seu emplaçament definitiu dins de
l’obra per evitar sobreesforços.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i
erosions.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços.

−
−
−
−
−

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos dels palets s’han de tallar ja que,
en cas contrari, es poden convertir en un llaç amb el qual ensopegar i produir caigudes al mateix nivell o, fins
i tot, en altura.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació.
En la manipulació del portapaletes manual es procurarà no introduir les mans ni els peus dins dels elements
mòbils; es vetllarà especialment en no posar els peus sota la paleta.
Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d’evitar el moviment incontrolat
d’aquesta, per a això serà guiada per a un operari.
El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de
l’operari que guiï l’abocament.
L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d’usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de jaulones de transport
per a evitar accidents per vessament de la càrrega.
Les peces s’hauran d’apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s’obriran fins al
moment de la seva utilització.
El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2metres de desnivells o talussos.
Els sacs d’aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes
emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació o
treball.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l’obra es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
Els operaris que manipulin morters, formigons, etc...hauran d’usar casc de seguretat, guants de neoprè o
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona ( Tipus
americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui mascareta
antipols.
Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.

9.10
−
−
−
−
−
−
−

ASFALTAT.

Es controlarà especialment que no entri cap persona aliena a les tasques de pavimentació de la zona de
treball.
S’atendrà que no hi hagi ningú treballant en les immediacions del camió durant l’obertura i tancament de la
comporta, en previsió de cops.
En previsió de bolcades de maquinària o vehicles, no es deixaran esglaons laterals.
Durant les operacions d’omplert de la tremuja, el personal se situarà a la cuneta o voreres dels carrers en
construcció, per davant de la màquina, en prevenció de risc d’atrapament i atropellaments.
La maniobra d’aproximació i estesa de productes asfàltics estarà dirigida per un especialista en prevenció de
riscos per imperícia.
Les vores laterals de l’estenedora estaran senyalitzades amb bandes pintades en colors negre i groc
alternativament, per evitar atrapaments.
Quan l’estenedora estigui en marxa, no es permetrà la presència de cap altra persona que no sigui el
conductor, per evitar accidents per caigudes.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

No se sobrepassarà la càrrega especificada pel fabricant per cada vehicle.
Per a l’estesa de l’aglomerat s’utilitzaran únicament i exclusiva les plataformes que l’esmentada màquina té;
es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixen el contacte amb el vis-sens-fi de
repartiment de l’aglomerat.
Es mantindrà la senyalització viària establerta mentre durin els treballs.
Es vigilarà permanentment l’existència d’extintors d’incendi adequats a les màquines, així com l’estat
d’aquests, de manera que el seu funcionament en cas de necessitat estigui garantit.
Sobre la màquina, a prop de les zones de pas i en aquelles amb risc específic, s’adheriran les senyals: “Perill,
substàncies calentes” i “No tocar, alta temperatura”.
Totes les arquetes, pous de registre, etc. existents han de mantenir la tapa col·locada i, en el seu defecte,
comptar amb tapes provisionals, baranes o delimitar la zona de risc de caiguda amb cinta d’abalisament.
Els treballadors que caminen per la pavimentació de l’obra aniran amb compte amb el trànsit rodat i el
moviment de les màquines.
Per evitar la projecció de partícules, es procurarà no deixar grava solta recollint les restes soltes després del
compactat.
Emmagatzemar els productes inflamables que no són necessaris per al treball del dia en locals diferents als
de treball, degudament aïllats i ventilats o en armaris completament aïllats.
Manipular els productes inflamables fora del magatzem, seguint les indicacions del fabricant, i amb l’equip
adequat per cada cas.
Se suspendran els treballs quan les condicions meteorològiques així ho requereixin (pluja, neu, gelades,
boira, vents superiors a 50 Km./h, etc.).
Si és necessari cal canviar la instal·lació d’il·luminació per corregir llocs foscos, com zones de pas.
Cal eliminar o apantallar les fonts de llum enlluernadores, evitar contrastos de llum i establir sistemes que
atenuïn l’excés o defecte de llum natural.

Circulació de vehicles en les proximitats de l’asfaltat.

9.11

INSTAL·LACIONS.

Per als treballs d'aquesta fase que siguin de ràpida execució, s'utilitzaran escales de peu, mentre que en aquells
altres que siguin de més llarga durada, es faran servir bastides de cavallets.
Per a la fixació de perns, puntes, cargols, claus, etc. en els murs i en els sostres , s'utilitzarà la pistola.

•

ENLLUMENAT PÚBLIC

Caiguda d’objectes
S’evitarà el pas de persones sota les càrregues suspeses; en tot cas s’acotaran les àrees de treball sota les
càrregues citades.
Els armats destinats als pilars es penjaran pel seu transport per mitjà de eslingues ben enllaçades i previstes en
els seus ganxos de tanca de seguretat.
Preferentment el transport de materials es realitzarà per impedir el moviment de la càrrega.
Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball
Es comprovarà que estan ben col·locades les baranes, forques, xarxes, malles o mènsules que es trobin a l’obra,
protegint la caiguda d’alçada de les persones a la zona de treball.
No s’efectuaran sobrecàrregues sobre l’estructura dels sostres, acopiant en el contorn dels capitells de pilars,
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de l’obra.
Ha de comprovar-se periòdicament el perfecte estat de servei de les proteccions col·lectives col·locades en
previsió de caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas.
L’apilat en alçada dels diversos materials s’efectuarà en funció de l’estabilitat que ofereixi el conjunt.

Sempre que es prevegi interferència entre els treballs d’asfalt i les zones de circulació de vianants o vehicles,
s’ordenarà i controlarà per personal auxiliar degudament adiestrat que vigili i dirigeixi la circulació. Estaran
degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a l’obra, com camions, maquinària
de moviment de terres, asfaltat, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles
a la vora de la zona a asfaltar, es disposaran tanques mòbils que s’il·luminaran cada 10 metres amb punts de
llum portàtil. En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de
vehicles.
S’establiran, zones d’aparcament de vehicles i màquines, així com un lloc per l’acopi de materials, tenint en
compte que els productes inflamables i combustibles quedin en un lloc segur fora de la zona d’influència dels
treballs.
Es prestarà especial atenció a la preservació de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva
conservació, protecció i posterior trasllat.
Els arbres postes o elements inestables hauran d’apuntalar-se adequadament amb tornapuntes i jabalons.
A l’hivern convé establir un sistema d’il·luminació provisional de les zones de pas i treball. Sempre que les obres
es facin en zones habitades o amb tràfic proper, es disposaran en tot el llarg de la zona a asfaltar tanques i
passos que permetin la circulació sense perill per a persones i vehicles.

Els petits materials hauran d’acopiar-se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin
per l’obra.
Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a l’operari, una provisió de palanques,
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plàstic.
Per evitar l’ús continuat de la serra circular en obra, es procurarà que les peces de petit tamany i d’us massiu en
obra (p.e. cunyes), siguin realitzats en tallers especialitzats. Quan hagi peces de fusta que per les seves
característiques tinguin que realitzar-se en obra amb la serra circular, aquesta reunirà els requisits que
s’especifiquen en l’apartat de proteccions col·lectives.
Es disposarà d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i tall.
Acopi de materials paletitzats
Els materials paletitzats permeten mecanitzar les manipulacions de càrregues, essent en si una mesura de
seguretat per reduir els sobreesforços, lumbàlgies, cops i atrapaments.
També incorporen riscos derivats de la mecanització, per evitar-los s’ha de:
-

Acopiar els palets sobre superfícies nivellades i resistents.
No s’afectaran els llocs de pas.
En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització.
L’alçada de les piles no ha de superar l’alçada de designi el fabricant.
No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts.
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-

Si no s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixarà novament abans de realitzar qualsevol
manipulació.

Acopi de materials solts
L’abastament de materials solts a obra ha de tenir una tendència a minimitzar, remetent-se únicament a
materials d’ús discret.
Els suports, cartells, encavallades, màquines, etc... es disposaran horitzontalment, separant les peces mitjançant
tacs de fusta que aïllin l’acopi del terra i entre cada una de les peces.

-

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització.
L’alçada de les piles no ha de superar l’alçada de designi el fabricant.
No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts.
Si no s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixarà novament abans de realitzar qualsevol
manipulació.
Acopi de materials solts
L’abastament de materials solts a obra ha de tenir una tendència a minimitzar, remetent-se únicament a
materials d’ús discret.

Els acopis es realitzaran sobre superfícies anivellades i resistents.

Els suports, cartel·les, encabellades, màquines, etc... es disposaran horitzontalment, separant les peces
mitjançant tacs de fusta que aïllin l’acopi del terra i entre cada una de les peces.

No s’afectaran els llocs de pas.

Els acopis es realitzaran sobre superfícies nivellades i resistents.

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització.

No s’afectaran els llocs de pas.

•

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització.

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ

•

XARXA D’AIGUA POTABLE

Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball
Es comprovarà que estan ben col·locades les baranes, forques, xarxes, malles o mènsules que es trobin a l’obra,
protegint la caiguda d’alçada de les persones a la zona de treball.
No s’efectuaran sobrecàrregues sobre l’estructura dels sostres, acopiant en el contorn dels capitells de pilars,
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de l’obra.
Ha de comprovar-se periòdicament el perfecte estat de servei de les proteccions col·lectives col·locades en
previsió de caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas.
L’apilat en alçada dels diversos materials s’efectuarà en funció de l’estabilitat que ofereixi el conjunt.
Els petits materials hauran d’acopiar-se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin
per l’obra.
Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a l’operari, una provisió de palanques,
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plàstic.
Per evitar l’ús continuat de la serra circular en obra, es procurarà que les peces de petit tamany i d’us massiu en
obra (p.e. cunyes), siguin realitzats en tallers especialitzats. Quan hagi peces de fusta que per les seves
característiques tinguin que realitzar-se en obra amb la serra circular, aquesta reunirà els requisits que
s’especifiquen en l’apartat de proteccions col·lectives.

Acopi de materials paletitzats
Els materials paletitzats permeten mecanitzar les manipulacions de càrregues, essent en si una mesura de
seguretat per reduir els sobreesforços, lumbàlgies, cops i atrapaments.

-

Acopiar els palets sobre superfícies anivellades i resistents.
No s’afectaran els llocs de pas.

Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball.
Protecció ja inclosa en el present estudi.
Acopi d’ampolles d’oxigen i acetilè
Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressió es farà de forma que estiguin protegides dels raigs
del sòl i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES.
Es dispondrà d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilè estaran en dependències separades i a
la seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... )
Acopi de material paletitzat
Protecció ja inclosa en el present estudi.
Acopi de materials solts
Protecció ja inclosa en el present estudi.

•

CLAVEGUERAM

Caiguda d’objectes
Protecció ja inclosa en el present estudi.

Es disposarà d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i tall.

També incorporen riscos derivats de la mecanització, per evitar-los s’ha de:

Caiguda d’objectes
Protecció ja inclosa en el present estudi.

Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball.
Protecció ja inclosa en el present estudi.
Acopi d’ampolles de gasos liquats de butà o propà
Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressió es farà de forma que estiguin protegides dels raigs
del sòl i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES.
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Es disposarà d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilè estaran en dependències separades i a la
seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... )
Acopi de material paletitzat
Protecció ja inclosa en el present estudi.

−
−

Acopi de materials solts
Protecció ja inclosa en el present estudi.

−

9.12

−

MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT “IN SITU”.

Durant l’execució de murs de contenció de formigó armat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

S’haurà de mantenir la zona de treball permanentment neta i endreçada de restes de materials (retalls de
rodons, encofrats, etc.) i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al
voltant del banc o cavallets de muntatge.
Se supervisaran diàriament els estrebaments o talussos i s’extremaran les mesures de seguretat en cas de
pluges o canvis climatològics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny.
A les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de l’excavació igual o superior a 2 m), es
col·locaran baranes tubulars de peus drets clavats al terreny.
Existeixen plataformes de treball pel formigonat que van unides a les planxes d’encofrat, que es podran
utilitzar sempre que la planxa estigui preparada per a rebre la plataforma. Aquestes es muntaran sota la
supervisió d’un tècnic competent.
En cas d’utilitzar plataformes de treball, aquestes hauran de ser estables, sòlides i amb baranes
reglamentàries si es treballa a alçades iguals o superiors a 2 m.
S’haurà d’evitar la permanència i pas de les persones sota càrregues suspeses, encara que s’hagi acotat la
zona de treball.
Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 km/h. En aquest
darrer cas es retiraran els materials i eines que es puguin despendre.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements d’accionament elèctric, com vibradors, es disposarà
d’un interruptor diferencial amb la seva corresponent presa de terra.
Diàriament es revisarà l’estat dels aparells d’elevació i cada 3 mesos es farà una revisió total dels mateixos.

En els treballs de formigonat i vibrat del mur:
−

−

−

−

−

−
−

−
−
−
−
−

En els treballs de ferrallat de murs de contenció de formigó armat:
−

Pel transport de les armadures s’utilitzaran eslingues ben enllaçades, suspeses per ganxos proveïts amb
pestell de seguretat.

En treballs de formigonat al perímetre del tall de l’excavació es col·locaran topalls de limitació de recorregut.
És aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’acostament a l’excavació del mur.

Quan es formigoni el mur de contenció amb l’ajut del cubilot, caldrà seguir les següents
recomanacions:

−

−

Per tal de formigonar i vibrar el mur de contenció, es col·locarà a la part superior de l’encofrat del mur una
plataforma de treball que anirà de cap a cap del mur, la qual haurà de tenir com a mínim 60 cm d’amplària i
en el seu perímetre s’haurà d’instal·lar la corresponent barana de seguretat. L’accés a aquesta plataforma es
podrà realitzar mitjançant escala manual. Una altra opció és la utilització d’una passarel·la des de la rasant
superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal.
Abans de formigonar amb camió és necessari revisar l’estat dels encofrats, dels talussos o dels
estrebaments, els quals han d’estar ben apuntalats per evitar que cedeixin al pes i a la pressió del formigó.

Quan es formigoni amb camió de transport de formigó, caldrà seguir les següents recomanacions:

En els treballs d’encofrat i desencofrat de murs de contenció de formigó armat:
Si el transport dels motlles d’encofrat es realitza amb una grua, aquests hauran d’estar convenientment
eslingats a través d’un element resistent de l’encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada al
mateix motlle.
S’utilitzaran escales de mà per pujar i baixar del mur de contenció. No s’utilitzaran els encofrats o les
armadures.
Quan s’apliquin els productes desencofrants als motlles, els operaris hauran de portar guants de goma de
neoprè per protegir-se del contacte amb el producte, que és irritant.
S’eslingaran els motlles a desencofrar per evitar la seva caiguda mentre l’operari els desenganxa.
Els claus o punxes existents a la fusta es trauran o reblaniran, segons el cas.
Durant les tasques de desencofrat no s’estiraran les planxes amb la grua o similars per desencofrar. Aquestes
només s’utilitzaran com a element auxiliar.

La ferralla ja muntada es col·locarà en llocs designats per a aquesta funció, separats de la zona de muntatge.
S’habilitarà a l’obra un espai per a l’aplec classificat de rodons de ferralla, proper al lloc de muntatge de les
armadures.
Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa,
evitant alçades superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de la ferralla ja muntada es guiarà mitjançant tres homes: dos guiaran cordes
en dues direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedirà manualment a realitzar
els correccions d’aplomat.
S’instal·laran cobridors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars que sobresurtin de la coronació del
mur de contenció, per evitar que els treballadors es lesionin.

−

Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col·locació pel buidat del formigó. Per evitar
possibles cops, i fins i tot caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament.
El buidat del cubilot es realitzarà amb l’accionament de la palanca de què disposa per a aquesta funció, amb
les mans protegides amb guants impermeables.
No es colpejarà amb el cubilot els encofrats ni els estrebaments.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa que correspon a la de la grua que el
sosté.
Se senyalitzarà mitjançant una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de
càrrega del cubilot per no sobrepassar la càrrega màxima admissible.

Quan l’abocada del formigó es realitzi per sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir
les següents recomanacions:
−
−
−

Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i estar ben ancorats a les entrades i sortides de les
corbes.
Abans d’iniciar les tasques de formigonat mitjançant bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses
de formigó més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i evitar taps.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones a la vegada, per evitar les
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.
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−
−
−

Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada
després del formigonat, ja que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accident.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans la xarxa de recollida a la sortida de
la mànega, al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina, es
reduirà la pressió a zero i, a continuació, es desmuntarà la canonada.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant l’abocament del formigó,
paralitzant-lo si es detecten alteracions.

9.13
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MURS DE CONTENCIÓ DE ROCALLA

Es realitzarà una visita a la zona amb la finalitat de realitzar una inspecció ocular del terreny i l’orografia per
decidir, limitar, delimitar, senyalitzar els accessos, zones d’emmagatzematge, vies de pas, etc.
La zona de treball ha d’estar envoltada per una tanca no inferior a 2 m. Es col·locaran senyals en forma de
pannell d’advertència de perill de forma que cap persona pugui al·legar desconeixement.
Els accessos a l’obra es mantindran en bon estat per a la circulació, evitant la formació de roderes i zones de
fang excessiu.
Si és possible (per les dimensions de la zona de treball), i per a l’accés del personal a les cotes de la base, es
disposarà d’un accés independent al de la rampa de circulació dels vehicles i la maquinària.
A l’interior de la zona de treball caldrà senyalitzar els accessos, recorreguts i limitació de velocitat dels
vehicles i maquinària per evitar interferències amb el personal i accidents per excés de velocitat.
A l’entrada a la zona de treball s’establirà un torn d’un operari senyalitzador per guiar l’entrada i la sortida
de camions a la zona de treball, especialment en els casos en què sigui necessari regular el trànsit. Aquest
senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i amb bandes retroreflectants i equipat amb
senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.
Com a norma general s’evitarà circular a velocitats superiors a 20 Km/h.
La maquinària s’estacionarà als llocs establerts amb la mínima pendent, i separades del límit de la vora del
talús a una distància mínima segons la composició i les condicions del terreny, i fora de l’abast de possibles
caigudes de pedres i roques.
Les zones d’emmagatzematge, d’eines, mitjans auxiliars i amuntegament de material seran estables i les que
estiguin en els punts superiors dels talussos estaran a una distància mínima segons la composició i les
condicions del terreny respecte la vora.
En cas que es produís qualsevol vessament d’oli a les zones d’estacionament de vehicles i maquinària,
s’haurà de neutralitzar amb sorra o qualsevol altre sistema adequat.
Es comprovarà l’existència de línies aèries elèctriques i en cas afirmatiu es prendran les mesures preventives
per treballs en proximitat de línies elèctriques.
Es revisaran els mitjans auxiliars, màquines, vehicles, eines, cordes, eslingues, proteccions col·lectives i
individuals abans d’iniciar els treballs en cada jornada.
S’acotaran zones de treball àmplies, amb plena visibilitat i lliures de vehicles estacionats, per a la realització
de la càrrega, descàrrega i col·locació dels blocs de pedra.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de l’excavació de profunditat ≥2 m), es
col·locaran baranes tubulars de peus drets clavats en el terreny.
S’haurà de mantenir a cada moment la zona d’obra neta i endreçada de restes de materials (pedres, etc.) i
d’eines.
S’estudiarà cadascuna de les pedres, per tal de permetre una col·locació més acurada i segura en la formació
del mur de contenció, deixant perfectament estable cadascun dels blocs que es col·loquin.
El recolzament de les màquines a terra serà estable, amb plaques, per evitar que cedeixin, si és precís.
Es realitzaran les maniobres dintre del camp de visibilitat del conductor; en cas contrari, es precisarà l’ajuda
d’un altre operari per a la senyalització i indicació de les maniobres.
No es realitzarà marxa enrere, ni es realitzaran maniobres en espais reduïts, sense l’ajuda d’un altre operari
que ajudi en les indicacions.

−
−
−
−
−
−
−
−

Les maniobres de càrrega i descàrrega dels blocs de pedra es guiaran sempre per un operari especialista.
Si a en executar qualsevol operació es genera una situació no prevista (curs d’aigua, restes de construccions,
etc.) es paralitzarà l’obra en aquest punt i es comunicarà a la Direcció Facultativa o al Coordinador de
Seguretat i Salut.
Ningú s’acostarà a la pedra fins que aquesta no estigui ben recolzada i sense tensió als cables (en cas que se
n’utilitzin), ni s’intentarà recol·locar a mà un bloc.
Eliminar totes aquelles pedres, roques i objectes que es puguin desprendre durant els treballs.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines i es prohibirà la presència
de treballadors en el seu radi de gir i en un mínim de 5 m.
La maquinària salvarà els desnivells de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a bolcades.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible.
S’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o canvis climatològics sobtats que puguin alterar les
condicions del terreny i se suspendran quan en condicions atmosfèriques siguin adverses com: neu, neu
fosa, pluja, llamps, vent amb una velocitat superior a 30 Km/h. En aquest darrer cas es retiraran els materials
i eines que puguin desprendre’s.

9.14
−
−
−
−
−
−

IMPERMEABILITZACIONS

Es mantindrà en tot moment la zona de l’obra neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, papers,
fleixos, etc., procedents dels empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets, per a la
seva posterior evacuació.
Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant-los regularment.
Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de soldat de teles. Es desplaçaran a mesura que avancin els
treballs.
Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran en un
50%, de manera que no es produeixin abocaments innecessaris.
Si l’aplec de bombones es realitza dins d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es vetllarà a cada
moment per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que
les bombones estiguin sobre una superfície horitzontal, dretes i a l’ombra.
Al final de la jornada i en els descansos cal comprovar que s’han apagat tots els bufadors.

En treballs en murs de contenció:
Es revisarà que el sistema de contenció de les terres del tall d’excavació utilitzat per l’execució del mur de
contenció estigui en condicions. Els sistemes més utilitzats són:
- Quan es disposa d’espai suficient, deixar el talús natural del terreny.
- Contenció de terres mitjançant apuntalaments.
- Contenció mitjançant malla metàl·lica (en terrenys en còdols) o amb malla electrosoldada i gunitat.
S’utilitzaran escales de mà per pujar i baixar del mur.

En treballs en cobertes:
−

−

Si en els treballs sobre la coberta hi hagués la presència d’una línia elèctrica, es respectaran les distàncies de
seguretat (veure fitxa de seguretat de Treballs en Proximitat). Davant la impossibilitat de respectar aquesta
distància, caldrà demanar a la companyia el tall de la corrent elèctrica per aquesta línia mentre es realitzen
els treballs.
L’accés a la coberta es realitzarà, en cas que no hi hagi escales definitives, mitjançant escales auxiliars de mà
que sobresurtin 1 m com a mínim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com
a mínim.
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−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−

Per evitar el risc de caiguda d’objectes durant les maniobres de transport de material solt a la coberta,
aquest es realitzarà mitjançant plataformes d’hissat que no s’ompliran del tot, per evitar que es puguin
provocar vessaments. Si el material s’hissa paletitzat, aquest estarà correctament fleixat o protegit amb
plàstic de PVC. Les plataformes d’hissat es governaran amb cordes guia, mai directament amb les mans.
Els apilaments de material a la coberta es faran de forma que les càrregues quedin uniformement repartides,
per tal d’evitar sobrecàrregues puntuals.
Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 km/h); en aquest darrer cas es
retiraran els materials i les eines que es puguin desprendre.
Si s’impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfàltica, aquests es repartiran uniformement per evitar
sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, i estaran ordenats per zones de treball per
facilitar la seva manipulació.
Si es tracta de cobertes planes, en primer lloc caldrà construir, si es troba definit al projecte, l’ampit
perimetral. Si la coberta no tingués ampit o aquest fos massa baix, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre
del forjat de la coberta les corresponents baranes de seguretat, amb barana a 90 cm d’altura, barana
intermèdia a 45 cm i entornpeu de 15 cm d’altura. Per cobertes inclinades les baranes compliran les
especificacions de la norma UNE-EN 13374.
Si s’han utilitzat xarxes tipus forca en la fase d’estructura, és possible deixar-les col·locades durant la fase
d’execució de la coberta.
També es pot considerar la construcció de plataformes volades que vénen apuntalades des del forjat inferior
en tot el perímetre de la coberta. Aquestes estaran protegides amb baranes de seguretat.
Una altra possible protecció contra caigudes a diferent nivell és la utilització de bastides o plataformes
elevadores mòbils.
La bastida sobresortirà un mòdul per sobre de la cota de la façana, per tal de reduir el risc de caiguda a
diferent nivell i per facilitar l’accés a la planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides
s’establirà una plataforma quallada de planxes en tota la seva amplada complementant-se alhora amb una
barana de seguretat que sobrepassi 90 cm la cota del perímetre. L’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer
a partir de les escales de la bastida.
En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la coberta per a l’ancoratge del
mosquetó de l’arnès de seguretat.
En el cas que la coberta tingui forats de sortida de fums, lluernes, etc., aquests s’hauran de tapar de forma
eficaç, mitjançant taulons de fusta perfectament ancorats al forjat o amb malla electrosoldada. Si els forats
són de dimensions més grans es col·locaran baranes de 90 cm d’alçada amb barana intermèdia i sòcol de 15
cm o sistema similar.

Es delimitarà i mantindrà organitzada la zona d’acopi de material.
S’organitzarà adequadament els apilaments de material tan en superfície com en altura.
Es comprovarà que es lliguen les càrregues correctament.
Està totalment prohibit la permanència de personal aliè al muntatge sota el radi d’acció de càrregues suspeses,
mentre aquestes estiguin elevades.
És necessària la planificació prèvia de les operacions de muntatge.
Per treballs de fina a 4m d’alçada s’usarà escala manual, i cinturó de seguretat complementari.
Per treballs de més alçada, s’usarà cistella de muntador degudament homologada.
Si els muntadors han de pujar per sobre de l’estructura es lligaran amb cinturó als punts d’anclatge integrats a
l’estructura.
Guiar els pilars, jàsseres, biguetes, o altres, en l’operació d’aproximació, mitjançant cables o aparells adequats.
Es donarà formació adequada al personal sobre els mètodes correctes per manipular càrregues.
A la capçalera dels pilars es situarà una ret de protecció horitzontal que evitarà la caiguda d’objectes i/o
persones que tindrà uns suports en les zones perimetrals de la nau per tal del perllongar la xarxa, així com uns
tensors pel correcte funcionament de la mateixa. Aquesta ret haurà de tenir un mínim de 3 m de voladís
respecte el pla de façana, i el suports podrà ser independent o bé subjectat a la pròpia estructura (pilars).Quan l ́
alçada des del punt més alt a la xarxa sigui superior a 6 metres, la xarxa es col·locarà paral·lela a la pendent de
construcció, així en els treballs cobrir s’utilitzaran passarel·les de pas de corretges; sempre s o
́ ptarà abans per
usar xarxes horitzontals que sistemes individuals anticaigudes. El perímetre exterior es protegirà amb ret o
plataformes sobre bastides.
Quan s’utilitzin grues mòbils es tindrà en compte el seu posicionament respecte a les línies elèctriques.
Les grues es posicionaran a raó de la càrrega i distancia a transportar, la càrrega en funció de l’altura d’elevació.
El ganxo d’isat disposarà d’un cadell de seguretat i s’usaran elements especials en funció del tipus de càrrega.
Les eslingues metàl·liques o tèxtils, estaran en perfectes condicions d’ús, a l’igual que les cadenes.

En treballs en tancaments:
9.16
−
−

La forma més segura d’aplicar la impermeabilització o tractaments hidròfugs als tancaments és mitjançant
plataformes de treball (bastides o altres equips). Aquestes seran estables, sòlides i amb baranes
reglamentàries si es treballa a partir de 2 m d’alçada.
Es prohibirà expressament el treball des d’escales, sortints, etc. no específicament dissenyats per ésser
utilitzats com a plataformes.

9.15

COBERTES

El personal haurà de conèixer el sistema constructiu de la coberta, en previsió de risc per imperícia.
El risc de caiguda al buit es controlarà instal·lant xarxes de força. En el perímetre de l'edifici, no es permet que
les xarxes estiguin a més de 6 m. de la coberta.
S é stendrà un cable de seguretat, fixat a dos punts forts en el carener, en el qual s’hi ancorarà el fiador del
cinturó de seguretat durant l ́ execució de les feines en els ràfecs.

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ PREFABRICAT.

Es carregarà correctament el vehicle, evitant el moviment involuntari de la càrrega.
Es situarà la zona d’emmagatzematge del material apartat dels llocs de pas o treball de maquinària pesada per
evitar vibracions.

El risc de caiguda es controlarà mantenint les bastides muntades per a l’execució dels tancaments, en la
coronació de la bastida es formarà una plataforma amb una baraneta sòlida a tot el voltant i que ultrapassi 1
metre la cota de ràfec, o bé amb una xarxa tensa fixada a la bastida.
La primera feina a executar a les cobertes serà la de les baranes.
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−
L á ccés de la coberta es realitzarà per forats de mides no inferior a 50 x 70 cm, mitjançant escales de mà que
sobrepassaran a un metre l’alçada a salvar.

Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric.

Conductors
−

Disposaran d’un aïllament de 100 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la impressió sobre el
mateix aïllament.

Els materials de construcció i les pasteres de morter es descarregaran sobre plataformes horitzontals fixes.

−

Els conductors aniran soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, lluny de les zones de pas de
vehicles i/o vianants.

Els palets i cubilots no es rebran ni conduiran directament amb les mans, sinó que seran governades amb cordes.

−

Els empalmes es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, n oes farà ús de regletes, calbes
pelats o similar.

La circulació per la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les horitzontals.

Se suspendran els treballs de coberta quan hi hagi vents superiors a 60 Km/h, pluges i gelades.

Connexions i presses de corrent
En la col·locació de teles asfàltiques es vigilarà la manipulació del bufador.

−

Aniran proveïdes d’embornals de connexió a terra, excepció feta per connexions dels equips de doble
aïllament.

−

S’utilitzaran els següents colors: violeta – connexió de 24v; blau – connexió de 220v; vermell – connexió
de 380v.

−

No es farà ús allargador del tipus “lladre”.

Les bombones de gas s’emmagatzemaran en posició vertical i a l’ombra.
En tots els casos les superfícies de treball estaran netes i sense obstacles.

9.17

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.

Prèvia consulta amb la Companyia elèctrica subministradora es tornarà a la xarxa l’escomesa general de l’obra,
realitzant la companyia les seves instal·lacions, des de les quals es procedirà a muntar la instal·lació d’obra. La
instal·lació constarà de les degudes proteccions ( magneto tèrmics, diferencials, etc... ) i de presa de terra.
Es complirà amb l’ establert en el Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

−

Es realitzarà d’acord amb la companyia subministradora.

−

La seva secció vindrà determinada per la potencia instal·lada.

−

Existirà un mòdul de protecció ( fusibles i limitadors de potencia )

−

Estarà ubicada sempre fora de l’abast de la maquinaria d’elevació i de les zones de pas de vehicles.

Disposaran de connexió a terra.

−

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de talla unipolar.

−

Els connectaran a terra les guies elevadores i els carrils de la grua o altres aparells d’elevació fixa.

−

La connexió a les normes de corrent es realitzaran amb clavilles normalitzades.

9.18

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA A OPERARIS.

La conducció elèctrica ha d'estar protegida del pas de màquines i persones en previsió del deteriorament de la
coberta aïllant dels cables, realitzant-se instal·lacions aèries.

Connexió de serveis

−

−

En cas de no ser possible el subministra a través de la xarxa, es fa necessari l’ús de grups electrògens, de diversa
potència, per poder donar subministra elèctric a tots els punts de treball. Els grups electrògens que han
d’emprar en l’obra hauran de disposar de les corresponents proteccions i de la corresponent presa de terra, la
qual haurà d’estar correctament instal·lada abans d’iniciar l’ús del grup. S’utilitzaran grups amb quadre elèctric
extern per evitar, d’aquesta manera, la manipulació pel personal no autoritzat dels comandaments del grup.

Connexió de serveis

−

Maquinaria elèctrica

Disposarà de protecció davant de contactes elèctrics indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per la il·luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30 mA.
Disposarà de protecció davant a contactes directes perquè no existeixen parts en tenso al descobert
(borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc... )

−

Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per cada un dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevació seran detall unipolar ( tallaran tots els conductors, inclòs el neutre ).

−

Anirà connectat a terra ( resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió a terra
provisional que estarà connectada a l’anell de terres, a continuació d’haver realitzat la fonamentació.

−

Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l’aigua.

−

Es recomana l’ús d’una clau especial per obrir l’armari del quadre elèctric general.

Està prohibida la utilització directa de les terminals dels conductors com a clavilles de presa de corrent,
emprant-se per tal cosa aparellatge elèctric degudament aïllat.
Les preses de corrent, connexions, etc. per a màquines estaran protegides, ja que generalment corren perill de
rebre cops o aixafaments.
La maquinària emprada en aquesta fase estarà protegida contra contactes elèctrics indirectes mitjançant doble
aïllament reforçat. Es revisarà, periòdicament, l'estat de la instal·lació i aïllament de cada aparell.
S'haurà d'impedir que persones alienes al treball que s'està realitzant donin tensió a les instal·lacions elèctriques
sobre les que s'està operant. Per tal cosa s'avisarà a la persona responsable de l'obra o instal·lació, havent-se, a
més a més, de col·locar rètol de senyalització i avís a l'entrada de la instal·lació i bloquejar-la si és possible.
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9.19

SUBMINISTRA D’AIGUA POTABLE.

11.2

LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES

Es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d’aigua per connectar a la
canalització d’aigua més pròxima.

Es sol·licitarà a la Companyia instal·ladora els plànols de les línies per poder conèixer el traçat i la profunditat de
les mateixes.

Es cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d’aigua a l’obra haurà de
realitzar-se mitjançant camions cisterna o bidons d’ús domèstic. En aquest cas, s’haurà de certificar la
procedència d’aquesta aigua.

No es realitzaran excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm de la línia en servei. Per sota
d’aquesta cota es farà servir la pala manual.

S’haurà de subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis.

Si la conducció queda aèria, es suspendrà o apuntalarà i s’evitarà que pugui ser malmesa accidentalment per
maquina, eines, etc... així com la situació ho requereix, obstacles que impedeixen l’apropament.

9.20

Es senyalitzarà adequadament el traçat amb cinta i senyal de risc elèctric.

ALTRES INSTAL·LACIONS.

Com a la resta de les activitats, els operaris portaran els elements de protecció necessaris per als diferents
treballs que composen aquest ofici davant els riscs derivats de treballs específics de cadascuna d’elles.

11.3

CONDUCCIONS DE GAS

Es sol·licitarà a la companyia instal·ladora els plànols de les conduccions per poder conèixer el traçat i
profunditat de la mateixa.

10. PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA.
El pressupost d'execució material general de l'obra és el relacionat en el mateix projecte d’urbanització.

Es procedirà a localitzar la canonada mitjançant un detector, senyalitzant amb estaques la direcció i la
profunditat. Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzar-la. Quan es treballi en les proximitats
d’aquests conduccions o quan sigui necessari descobrir-les, es prestarà especial interès en els següents punts:

El pressupost d'execució material de capítol de seguretat i salut és el presentat en el pressupost adjunt aquest
annex.

−

S’instal·laran les senyals necessàries per indicar els accessos a l’obra, circulació a la zona que ocupen els
treballadors i els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els voltants.

El termini d'execució previst és de:

−

Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espuma dins l’àrea afectada.

−

Queda prohibit manipular qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.

−

Esta prohibida la utilització, per part del personal, de sabates que portin peces de ferro, a fi d’evitar la
possible formació d’espumes al entrar en contacte amb els elements metàl·lics.

−

No es podrà emmagatzemar cap material sobre aquesta conducció.

−

En els llocs amb riscos de caiguda d’objectes o materials es posaran cartells avisant del perill, a més de la
protecció corresponent.

−

Queda prohibit fer ús de les canonades, vàlvules, etc..., com a punts de suport per suspendre o aixecar
càrregues.

−

Per col·locar o treure bombetes del portalàmpades, es obligatori desconnectar prèviament el circuit
elèctric.

−

Totes les màquines usades que funcionin elèctricament, disposaran d’una correcta pressa de terra.

−

Els cables o manegues d’alimentació elèctrica usats en aquests treballs, estaran perfectament aïllats.

−

Els grups electrògens o compressors es situaran tant lluny com siguin possible de la instal.lació en servei,
equipant les fuites amb reixes tallafocs.

−

En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió, tot el personal d’obra retirarà més enllà de la
distància de seguretat senyalada i no estarà permès que ningú s’acosti a excepció del personal de la
companyia instal·ladora.

6 mesos
Es preveu un nombre màxim de persones treballant a l'obra de:

10 persones

11. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS.
Si durant la realització de treballs en l’obra es detectessin algunes de les interferències esmenades en el punt
anterior, s’envoltarà la zona i es sol·licitarà a la Companyia instal·ladora, per escrit, procedir a la desviació de les
mateixes.

11.1

LÍNIES ELÈCTRIQUES DE ALTA TENSIÓ ÀERIES

Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat, mesures entre el punt més pròxim amb tensió i la part
més propera del cos o eina del treballador o de la màquina, considerant la situació més desfavorable.
3 metres per T < 66.000 Volts
5 metres per T > 66.000 Volts
Les màquines d’elevació portaran enclavament o bloqueigs de tipus elèctric que impedeixen sobrepassar les
distàncies mínimes de seguretat. Per màquines com grues, pales, excavadores, etc..., es senyalitzaran les zones
que no han de sobrepassar i s’interposaran barreres que impedeixin tot tipus de contacte amb les parts en
tensió.
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11.4

CONDUCCIONS D’AIGUA

11.7

Es sol·licitarà a la companyia instal·ladora els plànols de les conduccions per poder conèixer el traçat i
profunditat de la mateixa. Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzar, indicant amb piquetes la
direcció i profunditat. Es prestarà especial atenció en els punts:
−
−

No realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm de la canonada en servei. Per sota
d’aquesta cota es farà servir la pala manual.
Una vegada descoberta la canonada, i en el cas que la profunditat sigui superior a la situació de la
conducció, es suspendrà o apuntalarà a fi de que no es trenqui per flexió en trams d’excessiva longitud, i
es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyat per maquinària, eines, etc...

−

Queda terminantment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei,
sempre que no sigui amb l’autorització de la companyia instal·ladora.

−

No emmagatzemar cap material sobre la conducció.

−

Queda prohibit l’ús de les conduccions com punts de suport per a suspendre o aixecar càrregues.

−

En cas de trencament o fugida en canalització, haurà de comunicar-se de forma immediata a la
companyia instal·ladora i paralitzar els treballs fins que la conducció hagi estat reparada.

11.5

CODUCCIONS DE TELÈFON

Es sol·licitarà a la companyia instal·ladora els plànols de les conduccions per poder conèixer el traçat de la
mateixa.

−

Es sol·licitaran a les companyies subministradores, els comptadors provisionals d'obra per l'aigua i la llum, aquest
últim amb la potència adient per a la maquinària prevista.

11.8

INSTAL·LACIONS ANNEXES A L’OBRA.

S'entendrà com a tals, aquelles l'existència de les quals sigui anterior a l'obra i quedin afectades per aquesta, i
són les següents:
−
−
−
−
−
−

Vallat i senyalització.
Quadre elèctric provisional d'obra.
Serveis i instal·lacions higièniques.
Oficines, vestuaris i menjador.
Ubicació de grua, tipus de recolzament i ancoratges.
Previsió d'ubicació de les zones d'acopi de material.

12. SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA
−
−
−
−
−
−

Es prestarà especial interès en els punts següents:

TREBALLS PRÈVIS.

Senyal informativa de prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
Senyal d'entrada i sortida de vehicles.
Senyal de STOP en sortida de vehicles.
Senyals d'Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes,
guants.
Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor.
Senyalització de risc elèctric, caiguda d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinària pesada en
moviment, i càrregues suspeses.

En cas de trencament de la conducció, aquesta haurà de comunicar-se immediatament a la companyia
instal·ladora per a la seva posterior reparació.

13. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

−

S’aconsella no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cms de la canonada en
servei. Per sota aquesta cota s’usarà la pala manual.

L’article 10 del RD 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:

−

Una vegada descoberta la conducció, i en el cas que la profunditat sigui superior a la situació de la
conducció, es suspendrà o apuntalarà a fi de que no es trenqui per flexió en trams d’excessiva longitud, i
es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyat per maquinària, eines, etc...

−

Queda totalment prohibit manipular qualsevol element de conducció en servei.

−

No emmagatzemar cap material sobre la conducció.

−

Queda prohibit l’ús de les conduccions com punts de suport.

−

En cas de trencament de la conducció, haurà de comunicar-se de forma immediata a la companyia
instal·ladora per la seva posterior reparació.

11.6

VERIFICACIONS.

Es sol·licitarà de les companyies subministradores dels serveis corresponents, el provisional desviament o
anul·lació definitiva d'una determinada instal·lació o el tall de subministrament d'aquesta, en aquells casos en
que una possible interacció amb ella suposi risc greu per a la salut dels treballadors.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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 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.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
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.
La cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra.
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14. ELS PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
- Evitar riscos.
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- 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.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- 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.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.
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.
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.
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.

15. 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.

-

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
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.

15.2
-

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).

15.3
-

A més, s'ha 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...).

15.1
-

MITJANS I MAQUINARIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

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 i baixada de runes.

15.4
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.

TREBALLS PREVIS

MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS

- Esllavissaments del terreny en excavacions verticals com a conseqüència de:
o Ús de la maquinària.
o Sobrecàrrega de les vores de la excavació.
o No realització del talús adequat
o Variacions d’humitat
o Filtracions
o Vibracions properes ( pas de camions )
o Manca d’entibacions.
o Obres per sota del nivell freàtic.
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc.
- Caiguda des de punts alts ( des de la vora de l’excavació )
- Caiguda d’objectes als peus
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- Bolcada de màquines o vehicles
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil
- Contactes elèctrics (directe i indirectes)
- Interferències amb conduccions soterrades.
- Talls i projeccions (en ús de serra circulars)
- Trauma sonor
-Projecció de partícules als ulls.

15.5

PAVIMENTS.

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- 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
- Desplomo i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos deriva
15.6

PAVIMENTS ASFÀLTICS.

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d’objectes per desplom.
- Caiguda d’objecte per manipulació.
- Cops contra objectes immòbils.
- Cops amb elements mòbils de màquines.
- Sobreesforços.
- Exposició a temperatures extremes.
- Contactes tèrmics.
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.
- Incendis.
- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.

-

15.8
-

15.9
-

- Accidents de trànsit.
15.7

-

Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

ENCOFRATS
Despreniments per apilament defectuós de la fusta.
Cops a les mans durant el clavat
Caigudes dels encofradors al buit
Abocaments de paquets de fusta durant les maniobres de moviment i trasllat a les plantes.
Caiguda del personal al caminar sobre revoltons i bigues.
Caiguda del personal per les vores o buits del forjat.
Caigudes al mateix nivell, per ensopegades.
Talls a l’utilitzar les serres manual o mecàniques.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Electrocució per anul·lació de preses de terra de la maquinària elèctrica.
Sobreesforços per postures inadequades.
Cops en general per objectes.
Dermatosi per contacte amb el ciment
Les derivades del treball en condicions meteorològiques extremes.
Les derivades de treballs sobre superfícies mullades.
Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala.
Despreniments incontrolats durant el desencofrat.

FERRALLA
Talls i ferides en mans i peus, per manipulació de rodons i filferros.
Traumatismes durant les operacions de muntatge d’armadures.
Ensopegades i torçades al caminar sobre armadures
Els derivat de les possible ruptures de rodons d’acer durant el seu doblegat.
Sobreesforços en postures inadequades
Caigudes a diferent nivell (entre plantes, escales, etc.)
Caigudes al mateix nivell.
Cops per caiguda o gir incontrolat de la càrrega suspesa.

FONAMENTS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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

15.10 FORMIGONATS
-

Caiguda de personal i/o objecte al mateix nivell
Caiguda de personal i/o objecte a diferent nivell
Caiguda de personal i/o objectes al buit
Enfocament d’encofrats
Ruptura o rebentats d’encofrats
Trepitjades sobre superfícies de trànsit
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-

-

Els derivats de treballs sobre superfícies mullades
Contactes amb el formigó (dematosi pel ciment)
Els derivats de treballs executats sota circumstància meteorològiques adverses.
Vibracions per utilització de vibradors defectuosos.
Soroll ambiental.
Electrocucions, contactes directes o indirectes.

15.11 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)

15.12 REVESTIMENTS I ACABATS
-

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
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

15.13 INSTAL·LACIONS
-

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)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

15.14 ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
-

Volcament de les piles de material acopiat.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes.
Cops
Caiguda de pilars.
Sobreesforços

-

Despreniment de les jàsseres
Caigudes d’objectes a diferent nivell
Desplomat de materials
Talls
Accident de tràfic.

15.15 COBERTES
-

Caiguda des de punts alts.
Caigudes d’objectes a nivells inferiors.
Sobreesforços.
Cremades (impermeabilització en calent)
Cops o talls per la utilització de peces ceràmiques.
Enfonsament de la superfície base de recolzament.
Contactes directes involuntaris amb alguna línia elèctrica.

15.16 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Projecció de fragments o partícules.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.
- Incendis.
- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
- Accidents de trànsit.

15.17 SENYALITZACIÓ VERTICAL.
- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caiguda d’objectes per desplom.
- Caiguda d’objectes per manipulació.
- Cops contra objectes immòbils.
- Sobreesforços.
- Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
- Accidents de trànsit.

15.18 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL
R.D.1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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 quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels 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.
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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.

15.19 RISCS DE DANYS A TERCERS
Produïts pels enllaços amb els carres existents hi hauran riscs derivats de l'obra, fonamentalment per circulació
de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d'altres
materials, per carreteres públiques.
Els camions que creuen els carrers comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l'obra, una
vegada iniciats els treballs de construcció. Donada la situació de l'obra, propera al nucli urbà, es preveu la visita
de curiosos, especialment en dies festius.

15.20 FITXES DE SEGURETAT I SALUT
Com a ANNEXE al present document s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents eines i/o maquinària a
utilitzar segons l’obra, en les quals s’indiquen els riscos i les mesures preventives a adoptar.
A continuació s’indiquen els diferents apartats de les fitxes de seguretat i salut que s’adjunten com a annexa del
present projecte:
•

Fitxes de seguretat i salut de EINES MANUALS I MAQUINÀRIA D’OBRA.

•

Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS INDIVIDUALS.

•

Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS COL·LECTIVES.

•

Fitxes de seguretat i salut de MITJANS AUXILIARS.

•

Fitxes de seguretat i salut de PRIMERS AUXILIS.

-

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 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.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

-

-

16.2

16. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

16.1

-

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 trànsit de vehicles i materials.
Vies i sortides d’evacuació.
Manteniment de les zones de trànsit netes.

-

Manteniment adequat de la maquinària.
Senyalització de les zones de perill. Cordó d’abalissament.
Tanques de limitació i protecció. Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat. Cinta de abalisament. Abalisament lluminós.
No es permetrà l’accés de personal aliè a l’obra.
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.
Utilització de pòrtics protectors de línies elèctriques aèries.
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Protecció de forats/obertures horitzontals
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Extintors.
Interruptors diferencials. Preses de terra.
Talussos adequats a les característiques del terreny.
Zones de treball ben il·luminades.
Camions i maquinària protegits en cabina.
Màquines amb dispositiu sonor de marxa enrere.
Ventilació i il·luminació.
Evacuació i recollida de runes.

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 per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants.
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 mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
Guants d’ús general. Guants de goma. Guants de soldador. Guants aïllants de l’electricitat.
Botes d’aigua. Botes de seguretat de lona. Botes de seguretat de cuir. Botes aïllants de l’electricitat.
Granotes de treball.
Pantalla de soldador.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Roba reflectant.
Cremes protectores.
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16.3

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

16.8

Se senyalitzarà d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de 'obra amb els carrers, adoptant-se les mesures de
seguretat que cada cas requereixi.

HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS

Es preveurà la col·locació en obra, de contenidors per recollir escombraries i deixalles.
S'indicarà la periodicitat de la neteja de les instal·lacions provisionals amb productes desinfectants o antisèptics.

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se
en el seu cas els tancaments necessaris.
Es tindran en compte les següents mesures de prevenció i protecció:
- 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.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les 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).

16.4

17. DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A TENIR A L’OBRA
L’empresa contractista ha de disposar d’un arxiu de documentació a l’obra on hi hagi, com a mínim:
•
•
•
•

PRIMERS AUXILIS I FARMACIOLES

•
•
•
•

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
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 un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

16.5

ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per el més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l 'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc..) per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als
Centres d'assistència. És aconsellable que entre els treballadors, almenys un, hagi rebut un rebut de curs de
socorrisme.

16.6

RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el
període d'un any.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa
d'abastament de la població.

16.7

FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que aquesta
poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.
Triant el personal més qualificat, es faran reunions de primers auxilis, de manera que totes les obres disposin
d'algun socorrista.
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra.

Llicència municipal d’obres.
Acta de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra (signada pel
promotor de l’obra).
Comunicació d’obertura del centre de treball (de totes les empreses contractistes que treballin o hagin
treballa a l’obra).
Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signada pel Coordinador de Seguretat i Salut
en fase d’execució de l’obra.
Llibre d’ordres de la direcció facultativa.
Llibre d’incidències.
Llibre de subcontractació.
Informació sobre on s’ha d’anar en cas d’accident, amb telèfons i adreces d’emergència.

L’empresa contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat, les noves empreses o autònoms
subcontractats. Segons article 215.b de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, és obligació del
contractista la comunicació, a l’òrgan de contractació, de les subcontractacions que té previstes, així com les
prestacions que es pretenen subcontractar i la seva identitat, dades de contacte i representant o representants
legals del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquestes per a l’execució. També s’hauran de
notificar les modificacions que es produeixin durant l’execució del contracte principal.

18. PREVENCIÓ DE RISCOS – EINES MANUALS I MAQUINARIA D’OBRA
En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents EINES MANUALS I
MAQUINÀRIES D’OBRA a utilitzar segons l’obra, en les quals s’indiquen els riscos i les mesures preventives a
adoptar.
En continuació s’indica el llistat de EINES I MAQUINÀRIA a utilitzar per l’execució del present projecte:

X
X
X
X

RADIAL
SERRES CIRCULARS i DE CALAR
SERRA DE TAULA CIRCULAR
TREPANT i ROSCADORA
PISTOLA FIXA DE CLAUS
REMATXADORA

X
X

MÀQUINA D’OBRA GENERAL
CARRETÓ ELEVADOR
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X
X

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

X
X
X
X

MARTELL PNEUMÀTIC o ELÈCTRIC
MUNTA CÀRREGUES i ASCENSORS D’OBRA
GRUA TORRE
GRUETA

X

ROBA REFLECTANT / ROBA DE TREBALL
MASCARA ANTIPOLS
ULLERES CONTRA IMPACTES, ANTIPOLS i PANTALLA SOLDADOR
PROTECTORS AUDITIUS
CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ / ARNÉS

PLATAFORMES ELEVADORES i CISTELLES

X

CREMES PROTECTORES

GRUA AUTOPROPULSADA

X
X
X
X
X
X

PALA CARREGADORA

20. PREVENCIÓ DE RISCOS – PROTECCIONS COL·LECTIVES.

DÚMPER

En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents PROTECCIONS
COL·LECTIVES a utilitzar segons l’obra.

RETROEXCAVADORA

En continuació s’indica el llistat de les PROTECCIONS COL·LECTIVES a utilitzar per l’execució del present projecte:

CAMIONS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

VIBRADOR
FORMIGONERA
SOLDADURA ELÈCTRICA
SOLDADURA OXIACETILENICA – OXICORTE

X

COMPRESSOR
BOMBA DE FORMIGONAT

X
X
X
X
X
X

RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT
BULDÒZER
GRUPS ELECTRÒGENS

SENYALITZACIÓ OBLIGACIÓ
SENYALITZACIÓ PROHIBICIÓ
SENYALITZACIÓ GENERAL D’OBRA
SENYALITZACIÓ PROVISSIONAL D’OBRA
SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA - PERILL
SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA, AUXILI i CONTRA INCENDIS
ABALISAMENT EN TALLS DE CARRETERA AMB DESVIAMENT
VISIBILITAT ACCESSOS
PÒRTICS PROTECTORS DE LÍNEES ELÈCTRIQUES AÈRIES

EINES DE TALL

X

EINES DE PERCUSSIÓ

DISTÀNCIES DE SEGURETAT EN TREBALLS D’EXCAVACIÓ
TREBALLS EN PROXIMITAT. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

EINES PUNXANTS

TREBALLS SENSE TENSIÓ. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
TREBALLS AMB TENSIÓ. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

19. PREVENCIÓ DE RISCOS – PROTECCIONS INDIVIDUALS.
En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents PROTECCIONS
INDIVIDUALS a utilitzar segons l’obra.

X
X

CASCS DE SEGURETAT

X

GUANTS
BOTES / CALÇAT DE SEGURETAT

RASES, APUNTALAMENTS I ENTIBACIONS
DESMUNTS, TERRAPLENS i VESSAMENTS DE TERRES
PROTECCIÓ PERIMETRAL I BARANES

En continuació s’indica el llistat de les PROTECCIONS INDIVIDUALS a utilitzar per l’execució del present projecte:

X
X
X

TANQUES PROTECCIÓ D’OBRA

PROTECCIÓ FORATS/OBERTURES HORITZONTALS
XARXES DE SEGURETAT

X

RISC EN EL MANEIG DE BETUMS
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X
X

VESTIDORS, BANYS i LOCAL DE DESCANS

23. PREVENCIÓ D’INCENDIS – PLA D’EMERGÈNCIA

EQUIPAMENTS

Les indicacions que es donen a continuació són de caràcter genèric. No podran en cap cas contradir a una Pla de
evacuació de la Propietat, el qual haurà de ser facilitat a la Direcció Facultativa i al Coordinador per que
l’analitzin i transmetin als adjudicataris.

21. REVENCIÓ DE RISCOS – MITJANS AUXILIARS.
En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascun dels diferents MITJANS AUXILIARS a
utilitzar segons l’obra.

Les causes que propicien l’aparició d’un incendi en una obra de construcció no són diferents de les què es
generen en un altre lloc, existència d’una font d’ignició ( foguera, brasers, energia solar, treballs de soldadura,
connexions elèctriques... ) junt a una substància combustible ( encofrats de fusta, carburant per la maquina,
pintures i vernissos ... ) ja que el comburent ( oxigen ) està present en tots els casos.

En continuació s’indica el llistat dels MITJANS AUXILIARS a utilitzar per l’execució del present projecte:

X

Per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional així com la
correcta provisió de substàncies combustibles amb els envasos perfectament tancats i identificats, al llarg de
l’execució de l’obra.

ESCALA MANUAL
ESCALA MODULAR

X

PASSAREL·LA D’OBRA

Els mitjans d’extinció seran amb caràcter general els següents: extintors portàtils homologats, amb les revisions
obligatòries al dia i retimbrat cada any, instal·lant-ne com a mínim un en la provisió dels líquides inflamables, a
l’oficina d’obra, al costat del quadre general de protecció i al magatzem d’eines.

BASTIDA DE TORRETA
BASTIDES DE CAVALLETS

Totes aquests mesures han estat considerades que el personal extingeixi el foc en la fase inicial, si és possible, o
disminueixi els seus efectes fins a l’arribada dels bombers que en tots els casos, seran avisats immediatament.

BASTIDA

X
X

CABLES I ESLINGUES

Al tauler d’anuncis de l’obra es penjaran les normes de prevenció i evacuació en cas d’incendi descrites a
l’apartat següent:

MOVIMENT DE CÀRREGUES

23.1

EVACUACIÓ DE RUNES

−

El compliment d’aquests instruccions pot ser decisiu per la seva pròpia seguretat i la dels seus companys:

−

No fumi en els llocs expressament senyalitzats amb la prohibició de fumar o allà on esta prohibit
establert de forma genèrica.

−

No manipulin foc de manera incontrolada en zones on existeix material combustible o inflamable.

−

No tirar burilles o mistos en les papereres. No fer fogueres.

−

Mantenir el lloc de treball ordenar i net com sigui possible.

−

No deixar material fàcilment inflamable ( dissolvents, pintures ... ) a prop de focs d’ignició: superfícies
calentes de màquines, etc...

−

Denunciï de forma immediata al seu cap qualsevol anomalia que observi en els equips i instal·lacions on
treballa: pudor a cremat, olor a gas, sorolls estranys,...

−

Familiaritzi’s amb itineraris d’evacuació.

−

Conegui la ubicació i funcionament de tots els extintors del seu lloc de treball o de l’entorn.

−

Llegeixi amb freqüència les instruccions d’ús dels aparells extintors més pròxims al seu lloc de treball.
Això li permetrà conèixer per a quins tipus de focs són utilitzables.

PREVENCIÓ D’INCENDIS

−

Comenti amb els seus company nous possibles situacions d’emergència i les accions a realitzar.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA MÈDICA

−

Faci quants suggeriments desitgi, en ordre a millorar la seguretat col·lectiva i l’autoprotecció.

−

No efectuar connexions improvisades. Faci atenció a l’estat de les connexions i cables elèctrics. Avisar
immediatament si es comproven defectes.

−

No bloquejar ni posar materials interceptant les portes de sortida.

TORRES DE FORMIGONAT

X
X

CONTENIDORS DE RUNA
SACS PER MATERIAL O RUNA (BIG-BAG)

22. PREVENCIÓ DE RISCOS – PRIMERS AUXILIS.
En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa amb la informació de PRIMERS AUXILIS segons
l’obra.
En continuació s’indica el llistat dels PRIMERS AUXILIS del present projecte:

X
X
X
X
X

NORMES DE PREVENSIÓ D’INCENDIS A L’OBRA

FARMACIOLA
INFORMACIÓ BÀSICA DE PRIMERS AUXILIS
ACTUACIÓ A L’OBRA EN CAS D’INCENDI
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23.2

MEDIS TÈCNICS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Els medis tècnics de protecció contra incendis amb què comptarà l’obra durant la seva fase d’execució, seran
extintors manuals d’eficàcia mínima 21 A 113B, i convenientment distribuïts als següents llocs:
−

Vestuari i neteja del personal de l’obra.

−

Menjador del personal de l’obra.

−

Local de primers auxilis.

−

Oficines de l’obra, independentment que l’empresa que les utilitzi sigui contractista o subcontractista.

−

Magatzems amb productes o materials inflamables.

−

Quadre general elèctric.

−

Quadres de màquines fixes d’obra.

−

Magatzems de material i a tots els tallers.

−

Provisions especials amb rics d’incendi.

−

Treballs de soldadura tant autògena com
elèctrica ( treballs a cop calent ). Està previst
a més, l’existència i utilització, d’extintors
mòbils per a aquest tipus de treballs capaços
d’originar incendis.

VENT

−

Quan la sortida d’agent extintor pugui ser controlada mitjançant un mecanisme de pistola . només
utilitzar-lo quan aquesta es dirigeixi a les flames.

−

Quan sigui possible utilitzar diversos extintors alhora, s’actuarà sempre en la mateixa direcció per evitar
possibles interferències.

−

En focs de classe A ( combustibles sòlids ), tenir sempre la precaució d’apagar les brases amb aigua per
evitar que es reprodueixi l’incendi.

−

En focs de classe B ( líquids ) evitar el raig a gran pressió sobre el líquid, ja que pot dispersar-lo i amb això
el foc.

−

Si s’aprecien símptomes de mareig, dificultant de respiració o excés de calor retrocedir de immediat, de
cara al foc no exposant-se inútilment.

23.4

23.3 NORMES GENERALS D’UTILITZACIÓ
D’EXTINTORS

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

Les instal·lacions tindran d’una instal·lació provisional d’enllumenat d’emergència durant la fase d’execució de
l’obra, així com la senyalització i medis de protecció contra incendis complint les característiques exigides per RD
485/1997.

Amb anterioritat al seu ús:
−

Conèixer els extintors en el centre de treball o al menys els de l’entorn al lloc de treball.

−

Conèixer perfectament a quin tipus de foc poden emprar-se els extintors.

−

Llegir les etiquetes existents davant dels extintors per conèixer les característiques de cada un d’ells.

23.5

INSTRUCCIONS GENERALS PER A L’ACTUACIÓ DAVANT D’UN INCENDI

L’objectiu que persegueix aquest pla d’actuació contra incendis és aconseguir una resposta ràpida i eficaç durant
els primers moments d’un incendi fins a l’arribada dels bombers.

En el moment d’utilitzar-los davant un foc:
El primer pas és DONAR l’alarma ja sigui a viva veu o cridant per tal que sigui avisat l’encarregat.

−

Verificar el tipus d’incendi i utilitzar l’extintor adequat.

−

En cas d’incendi de risc elèctric, procurar efectuar el tall de tensió a la zona afectada.

−

Atacar l’incendi a la mateixa direcció i des del seu començament, per exemple, d’esquena al vent en
l’exterior, a favor del corrent en l’interior d’un local, de baix cap a dalt, etc...

−

Quan s’utilitzin extintors de CO2, s’adoptaran mesures preventives a fi que in contacte accidental amb les
parts metàl·liques del broquet no provoqui cremades, a causa de la baixa temperatura que el gas és
expulsat.

−

Dirigir els raig de l’agent extintor a la base de les flames, en forma de zig-zag, apagant l’incendi per
franges i no avançat fins a assegurar-se que s’ha apagat l’anterior.

a) Conat d’emergència ( foc fàcilment controlable )
A la zona afectada es realitzarà una primera intervenció encaminada al control inicial de l’emergència
(desallotjament preventivament de la zona, aïllar el foc i intentar apagar-lo). El cap d’obra determinarà i
sol·licitarà en cas necessari ajuda de serveis externs. Extingit el conat, s’establirà la situació de normalitat,
reparant-se els danys produïts si procedeix.

b) Emergència general ( incendi o conat fora de control )
S’avisarà al cap d’obra, per que es procedeixi a l’evacuació de tot el personal de l’obra i més sol·licitar ajuda
exterior ( ambulàncies, policia ... )
Els treballadors intentaran confinar el foc i procurant que no es propagui.
S’haurà de desconnectar el corrent elèctric si es fa ús d’aigua en l’extinció.
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c) Arribada de bombers
Els bombers assumiran el comandament i control de les operacions.

d) Finalitzada l’emergència
Previ informe favorable dels bombers, el cap d’obra ordenarà el restabliment i realitzarà un informe dels succés
procurant prendre les mesures necessàries per evitar la seva reaparició. Haurà de portar un arxiu històric de
successos, accions seguides i mesures adoptades.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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-

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, EINES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS

-

ASPECTES GENERALS:
-

-

-

-

-

-

-

-

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. RD 486/1997 de 14 d’abril de
1997 BOE 23 d’abril de 1997.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O 12 de gener
de 1998. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998.
RESOLUCIÓ D’11 d’abril de 2006 sobre el LLIBRE DE VISITES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT
SOCIAL. BOE 19 abril de 2006, i correccions posteriors.
LLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
BOE 22 de juliol de 2015.
ORDRE TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre ELS REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES
COMUNICACIONS D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL O REPRESA DE L’ACTIVITAT EN ELS CENTRES DE
TREBALL. BOE 1 de maig de 2010.
JORNADES ESPECIALS DE TREBALL. RD 1561/1995 de 21 de setembre BOE 26 de setembre de 1995.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL. OM 16 de desembre de 1987 BOE
29 de desembre de 1987 i modificació dels models de notificació d’accidents i notificació electrònica OM
TAS/2926/2002 de 19 de novembre BOE 21 novembre de 2002.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de 8 novembre BOE 10 de novembre de 1995.
LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS.
RD 171/2004, de 30 de gener, PEL QUAL ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 14 DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, EN MATERIA DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESAIRALS i posteriors correccions.
LLEI 39/1999 PER PROMOURE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL DE LES PERSONES
TREBALLADORES, de 5 de novembre. BOE 6 de novembre de 1999.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. RD 39/1997 de 17 de gener de 1997 BOE 31 de gener de 1997
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. RD 604/2006 de 19 de maig BOE 29 de maig de
2006.
RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es MODIFIQUEN EL REIAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’ APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ; RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es
DESPLEGA LA LLEI 32/2006, de 18 d’octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓ I RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES
QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PER ALS TREBALLADORS. RD 487/1997 de 14
d’abril de 1997 BOE 23 d’abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O de 22
d’abril de 1997 BOE de 24 d’abril de 1997.
ORDRE TAS/3623/2006, de 28 de Novembre, PER LA QUE ES REGULEN LAS ACTIVITATS PREVENTIVES EN
L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT SOCIAL I EL FINANÇAMENT DE LA FUNDACIÓ PER LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS.
REGULACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ. RD 688/2005 de 10 de
juny BOE 11 de juny de 2005.

-

-

-

-

-

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AGENTS
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. RD 664/1997 de 12 de maig BOE de 24 de maig de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AGENTS
CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. RD 665/1997 de 12 de maig BOE de 24 de maig de 1997.
MODIFICACIÓ DEL RD 665/1997 de 12 de maig sobre la PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS DAVANT
D’AGENTS CANCERÍGENS. RD 1124/2000 de 16 de juny BOE 17 de juny de 2000.
REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel que es modifica el Reial Decret, de 12 de maig, sobre la
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A AGENTS
CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL, I PEL QUE S’AMPLIA EL SEU ÀMBIT D’APLICACIÓ ALS AGENTS
MUTÀGENS. BOE nº 82 05/04/2003
PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB ELS
AGENTS QUÍMICS DURANT ELS TREBALLS. RD 374/2001, de 6 d’abril de 2001 i posteriors correccions
d’errates.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC D’EXPOSICIÓ A
L’AMIANT. RD 396/2006 de 31 de març BOE 11 d’abril de 2006.
RD 2177/2004, de 12 de novembre, PEL QUAL ES MODIFICA EL RD 1215/1997, de 18 de juliol, PEL QUAL
S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL, EN MATÈRIA DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA. BOE núm.
274 de 13 de novembre.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ EN L’ÀMBIT DE LES
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. RD 216/1999 de 5 de febrer de 1999.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. RD 1627/1997 de 24
d’octubre BOE de 25 d’octubre de 1997.
DECRET de 26 de juliol de 1957, pel qual es REGULEN ELS TREBALLS PROHIBITS A LA DONA I ALS MENORS
(derogat en allò relatiu al treball de dones per la Llei 31/1995).
NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE)
LLEI 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ de 18
d’octubre de 2006 BOE 19 d’octubre de 2006.
RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es DESENVOLUPA LA LLEI 32/2006, de 18 d’octubre, REGULADORA
DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
RD 327/2009, de 13 de març, pel que es MODIFICA EL REIAL DECRET 1109/2006, de 24 d’agost, pel que
es DESENVOLUPA LA LLEI 32/2006, de 18 d’octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
MESURES SANITÀRIES DAVANT DEL TABAQUISME I REGULADORA DE LA VENTA, SUBMINISTRAMENT,
CONSUM I PUBLICITAT DELS PRODUCTES DEL TABAC. LLEI 28/2005 de 26 de desembre BOE 27 de
desembre.
LLEI 38/1999, de 5 de novembre, D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ.
DIRECTIVA 89/321/CEE, APLICACIÓ DE MESURES PER PROMOURE LA MILLORA DE LA SEGURETAT I DE LA
SALUT DELS TREBALLADORS EN EL TREBALL.
REIAL DECRET LLEI 1/1994, de 20 de juny, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL.
REIAL DECRET LLEI 1/1995, de 24 de març, PEL QUAL S’APROVA L’ESTATUT DELS TREBALLADORS.

CONDICIONS AMBIENTALS
-

-

PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L’EXPOSICIÓ AL SOROLL. RD 286/2006 de 10 de març BOE 11 de març de 2006 i posteriors correccions
d’errates.
PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS DAVANT DELS RISCOS DERIVATS O QUE
PODEN DERIVAR-SE DE L’EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES. RD 1311/2005 de 4 de novembre BOE
5 de novembre de 2005.
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-

RD 330/2009, de 13 de març, pel que es MODIFICA EL REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre,
SOBRE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETA DELS TREBALLADORS ENFRONT ALS RISCOS DERIVATS
O QUE ES PUGUIN DERIBAR DE L’EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES.

INCENDIS
- REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. BOE 74, 28 de
març de 2006, i modificacions posteriors.
- LLEI 3/2010, de 18 de febrer de 2010, de PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN
ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS.
- REIAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA
INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS i posteriors correccions d’errates.
- REIAL DECRET 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
- REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel que es modifiquen vàries normes reglamentàries en matèria
de seguretat, entre elles el RD 1942/1993.
- ORDENANCES MUNICIPALS.
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
- REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN LÍNIES ELÈCTRIQUES
D’ALTA TENSIÓ. Real Decret 223/2008, de 15 de febrer.
- CORRECCIÓ D’ERRATES. BOE 174 de 19 de juliol de 2008 i BOE 120 de 17 de maig de 2008.
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. RD 842/2002, de 2 d’agost BOE 18 de setembre de
2002.
- DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS DAVANT
EL RISC ELÈCTRIC. RD 614/2001, de 8 de juny.
- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
MAQUINÀRIA
- NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES. RD 1644/2008, de 10
d’octubre BOE 11 d’octubre de 2008.
- REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 2060/2008, de 12 de desembre 2008.
- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 507/1982 de 15 de gener de 1982 BOE 12 de
març de 1982.
- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 1504/1990 de 23 de novembre de 1990 BOE
28 de novembre de 1990 i posteriors correccions.
- REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. RD 2291/1985 de 8 de
novembre BOE 11 de desembre de 1985.
- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ. RD 1314/1997 d’1 d’agost BOE
30 de setembre de 1997.
- ITC-MIE-AEM-1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O 23 de setembre de 1987. Darrera actualització:
RESOLUCIÓ 3 d’abril de 1997.
- ITC-MIE-AEM-2: REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ REFERENT A GRUES TORRE PER
OBRES O ALTRES APLICACIONS. RD 836/2003 de 27 de juny BOE 17 de juliol de 2003.
- ITC-MIE-AEM-3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O 26 de Maig de 1989 BOE 9 de juny de
1989.
- ITC-MIE-AEM-4: GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES. RD 837/2003, de 27 de juny de 2003.
- REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE
TREBALL. RD 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 BOE 7 d’agost de 1997.

-

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de novembre, pel que se modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. BOE nº 274 13/11/2004

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs)
- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
RD 1407/1992 de 20 novembre de 1992 BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per resolució de 25
d’abril de 1996, per RD 159/1995, de 3 de febrer BOE 8 març de 1995 i per OM de 20 de febrer de 1997
BOE 26 de març i posterior correcció d’errates.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. RD 773/1997 de 30 de maig de 1997 i posterior correcció
d’errates.
SENYALITZACIONS
- DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. RD
485/1.997 BOE 14 d’abril de 1997
- INSTRUCCIÓ 8.3-IC. sobre SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, DEFENSA, NETEJA I TERMINACIÓ D’OBRES
FIXES A VIES FORA DE POBLAT.
- ALTRES NORMES DE SENYALIZACIÓ D’OBRES DE CARRETERES. M.O.P.T. y M.A.
VARIS
- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS RD 1299/2006 BOE 302 de 19 de desembre de 2006.
- V CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. Resolució de 28 de febrer de 2012.
- ALTRES CONVENIS COL.LECTIUS.
- CONVENIS DE LA OIT.
RELACIÓ DE LA NORMA ESPANYOLA ( UNE-EN ) RESPECTE ELS EPIs
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997
PROTECCIÓ DEL CAP

Cascos de protecció per a la indústria.
Cascos contra cops per a la indústria.
Cascos
Cascos
Cascos
Cascos

elèctricament aïllants per a la utilització en instal·lacions de baixa tensió.
d’altes prestacions per a la indústria.
de protecció. Mètodes d’assaig. Part 1: Condicions i condicionament.
de protecció. Mètodes d’assaig. Part 2: Absorció d’impactes.

Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 3: Resistència a la perforació.
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 4: Eficàcia del sistema de retenció.
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 5: Resistència del sistema de retenció.
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 6: Camp de visió.
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 7: Resistència a la flama.
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 8: Propietats elèctriques.
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EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

397:1995
397:1996 ERRATUM
397/A1:2000
812:1998
812/A1: 2002
50365:2003
14052:2006
13087-1:2000
13087-2:2000
13087-2/A1:2002
13087-3:2000
13087-3/A1:2002
13087-4:2001
13087-5:2001
13087-6:2000
13087-6/A1:2002
13087-7:2001
13087-7/A1:2002
13087-8:2001
13087-8/A1:2005
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Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 10: Resistència a la calor radiant.

EN 10387-10:2001

PROTECCIÓ OCULAR I FACIAL
Guia per a la selecció, utilització i manteniment dels protectors oculars i
facials d’ús professional.
Protecció individual dels ulls: Vocabulari.
Protecció individual dels ulls: Especificacions.
Protecció individual dels ulls: Mètodes d’assaig òptics.
Protecció individual dels ulls: Mètodes d’assaig no òptics.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a soldadura i tècniques relacionades.
Especificacions del coeficient de transmissió (transmitància) i ús recomanat.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a ultraviolada. Especificacions del coeficient
De transmissió (transmitància) i ús recomanat.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infraroig. Especificacions del coeficient de
transmissió (transmitància) i ús recomanat.
Protecció individual de l’ull. Filtres de protecció solar per ús laboral.
Protecció individual dels ulls. Protectors oculars i facials de malla.
Protecció individual. Equips per a la protecció dels ulls i la cara durant la soldadura i
tècniques afins.
Protecció individual de l’ull. Filtres automàtics per soldadura.

CR
EN
EN
EN
EN
EN

13464:1999
165:2006
166:2002
167:2002
168:2002
169: 2003

EN 170:2003
EN
EN
EN
EN
EN

171:2002
172:1995
172/A1:2000
172/A2:2002
1731:2007

EN 175:1997
EN 379:2004+A1:2010

PROTECCIÓ AUDITIVA
Protectors auditius. Assajos. Part 1: Mètodes d’assaig físics.
Protectors auditius. Assajos. Part 2: Mètodes d’assajos acústics.
Protectors auditius. Requisits generals. Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits generals. Part 2: Taps.
Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Orelleres acoblades a
cascos de protecció.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 4: Orelleres dependents
del nivell.

EN
EN
EN
EN

13819-1:2003
13819-2:2003
352-1:2003
352-2:2003

EN 352-3:2003

EN 352-4:2001
EN 352-4:2001/A1:2006
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 5: Taps dependents del nivell. EN 352-7:2004
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions de treball i
manteniment. Document guia.
EN 458:2005
Acústica. Protectors auditius contra el soroll. Part 3: Mesurament de l’atenuació acústica
dels protectors de tipus orellera mitjançant un muntatge per proves acústiques.
EN ISO 4869-3:2008

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES
Guia per a la selecció, ús i manteniment del calçat de seguretat, de protecció
i de treball.
Proteccions de peus i cames. Requisits i mètodes d’assaig de topalls i plantilles
metàl·liques resistents a la perforació.
Equips de protecció individual. Genolleres per treballs en posició de genolls.
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 2: Mètodes
d’assaig per protectors de les cames.
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 3: Mètodes
d’assaig per el calçat.
Calçat aïllant de l’electricitat per treballs en instal·lacions de baixa tensió.
Equips de protecció individual. Calçat. Mètode d’assaig per a la determinació de la
resistència al lliscament (ISO 13287:2006).
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat (ISO 20344:2004).
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat. Modificació 1 (ISO

UNE-CEN ISO/TR 18690:2006
IN

20344:2004/Amd1:2007).
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat (ISO 20344:2004).
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat (ISO 20345:2004).
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat. Modificació 1 (ISO
20345:2004/Amd1:2007).
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat (ISO 20345:2004/Cor.2:2006).
Equip de protecció personal. Calçat de protecció (ISO 20346:2004/Cor.2:2006).
Equip de protecció personal. Calçat de treball (ISO 20347:2004).
Equips de protecció personal. Calçat de treball. Modificació 1 (ISO 20347:2004/Amd1:
2007).
Equips de protecció personal. Calçat de treball (ISO 20347:2004/Cor.2: 2006).
Calçat protector davant productes químics. Part 1: Terminologia i mètodes d’assaig.
Calçat protector davant productes químics. Part 2: Requisits per al calçat resistent a
productes químics en condicions de laboratori.
Calçat protector davant productes químics. Part 3: Requisits per al calçat amb alta
resistència a productes químics en condicions de laboratori.

EN
EN
EN
EN

ISO
ISO
ISO
ISO

20345:2005/A1:2008
20345:2005/AC:2007
20346:2005/AC:2007
20347:2005

EN ISO 20347:2005/A1:2008
EN ISO 20347:2005/AC:2007
EN 13832-1:2007
EN 13832-2:2007
EN 13832-3:2007

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA D’ALTURA, INCLOU ARNESOS I CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d’altura. Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Part 1: Dispositiu anticaigudes
lliscant amb línia d’ancoratge fixa.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Part 2: Dispositiu anticaigudes
lliscant amb línia d’ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Elements de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Absorbidors d’energia.
Equips de protecció individual para sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes
d’altura. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Dispositius antisigmes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Arnesos antisigmes.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Sistemes antisigmes.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Mètodes d’assaig.

EN 341:1997
EN 353-1:2002
EN 353-2:2002
EN 354:2011
EN 355:2002

EN 358:2000
EN 360:2002
EN 361:2002
EN 362:2005
EN 363:2009
EN 364:1993
EN 364/AC:1994
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Requisits generals per instruccions
d’ús i marcatge.
EN 365:2005
ERRATUM 2006
Protecció contra caigudes d’altura. Dispositius d’ancoratge. Requisits i assajos.
EN 795:1997
EN 795/A1:2001
Equips de protecció individual contra caigudes. Arnesos de seient.
EN 813:2009
Equips de protecció individual contra caigudes. Sistemes d’accés mitjançant corda.
Dispositius de regulació de corda.
EN 12841:2007
Equips de protecció individual contra caigudes. Dispositius de salvament mitjançant hissat. EN 1496:2007
Equips de protecció individual contra caigudes. Arnesos de salvament.
EN 1497:2008
Equips de protecció individual contra caigudes. Llaços de salvament.
EN 1498:2007
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Llista de termes equivalents.
EN 1868:1997
Equips de protecció individual per a la prevenció de caigudes des d’una atura. Cordes
trenades amb funda.
EN 1891:1999
EN 1891:2000 ERRATUM

PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

EN 12568:2011
EN 14404:2005+A1:2010

EN 381-3:1996
EN 50321:2000

Equips
Equips
Equips
Equips
Equips

EN ISO 13287:2008
EN ISO 20344:2005

Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire
Fresc proveïts de màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assajos, marcatge.

EN 381-2:1995

EN ISO 20344:2005/A1:2008
EN ISO 20344:2005/AC:2006
EN ISO 20345:2005

de
de
de
de
de

protecció
protecció
protecció
protecció
protecció

respiratòria.
respiratòria.
respiratòria.
respiratòria.
respiratòria.

Definicions, termes i pictogrames.
Classificació.
Nomenclatura dels components.
Llista de termes equivalents.
Màscares completes. Requisits, assajos, marcat.
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132:1999
133:2002
134:1998
135:1999
136:1998
136/AC:2004

EN 138:1995
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Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assajos,
marcat.
EN
EN
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assajos, marcat.
EN
EN
EN
EN
Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 1: Connector de
rosca estàndard.
EN
Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 2: Connector de
rosca central.
EN
Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 3: Connector roscat
de M45 x 3.
EN
Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra
partícules. Requisits, assajos, marcat.
EN
Mitges màscares filtrants amb vàlvules per a la protecció contra gasos o contra gasos i
partícules. Requisits, assajos, marcat.
EN
Equips de protecció respiratòria. Recomanacions sobre selecció, ús, cura i manteniment.
Guia.
EN

140:1999
140/AC:2000
143:2001
143/AC:2002
143:2001/A1:2006
143:2001/AC:2005
148-1:1999
148-2:1999
148-3: 1999
149:2001+A1:2010
405:2002+A1:2010
529:2006

PROTECCIÓ DE LES MANS I BRAÇOS
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1:
Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 2:
Determinació de la resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 3:
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Guants de protecció. Requisits generals dels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva.
Guants de protecció per soldadors.
Treballs en tensió. Guants de material aïllant.
Maniguets de material aïllants per treballs en tensió.

EN 374-1:2004
EN 374-2:2004
EN 374-3:2004
EN 374-3:2000/AC:2006
EN 388:2004
EN 407:2005
EN 420:2004+A1:2010
ERRATUM 2011
EN 421:2010
EN 12477:2002
EN 12477:2002/A1:2005
EN 60903:2005
EN 60984:1995
EN 60984/A1:2003
EN 60984/A11:1997

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Roba de protecció. Protecció contra la pluja.

EN 340:2004
EN 343:2004+A1:2008
EN 343:2004+A1:2008/AC:2010

Roba de protecció contra la pluja. Mètode d’assaig per a les peces a punt per portar.
Impacte des de dalt amb gotes d’alta energia.
EN
Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del comportament dels materials a
l’impacte de petites partícules de metall fos.
EN
EN
Roba de protecció. Avaluació de la resistència dels materials a les esquitxades de metall
fos.
EN
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 1: Mètode d’assaig per al
mesurament de la resistivitat de la superfície.
EN
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 2: Mètode d’assaig per mesurar la
resistència electrònica a través d’un material (resistència vertical).
EN
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 3: Mètode d’assaig per determinar la
dissipació de càrrega.
EN

14360:2005
348:1994
348:1994 ERRATUM
ISO 9185:2008
1149-1: 2007
1149-2: 1998
1149-3: 2004

Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 5: Requisits de comportament de
material i disseny.
EN 1149-5: 2008
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de
màquines en moviment.
EN 510:1994
Resistència a l’abrasió dels materials de la roba de protecció. Mètodes d’assaig.
EN 530:2011
Robes de protecció. Propietats mecàniques. Mètode d’assaig: Resistència a la perforació. EN 863:1996
Roba de protecció contra partícules sòlides. Part 1: Requisits de prestacions per a la roba
de protecció química que ofereix protecció al cos complet contra partícules sòlides
suspeses a l’aire (tipus 5).
EN ISO 13982-1:2005
EN ISO 13982-1:2005/A1:2011
Roba de protecció contra partícules sòlides. Part 2: Mètodes d’assaig per a la
determinació de la fuga cap a l’interior dels vestits d’aerosols de partícules fines.
EN ISO 13982-2:2005
Robes de protecció. Propietats mecàniques. Mètode d’assaig per a la determinació de la
resistència dels materials a la perforació i a les estripades dinàmiques.
EN ISO 13995:2001
Roba de senyalització d’alta visibilitat per ús professional. Mètodes d’assaig i requisits. EN 471:2004+A1:2008
Roba de protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions per a la roba
de protecció química que ofereix protecció limitada contra productes químics líquids
(equips del tipus 6).
EN 13034:2005+A1:2009
Roba de protecció contra productes químics. Mètodes d’assaig i classificació de les
prestacions dels materials, costures, unions i engalzats de la roba de protecció contra
productes químics.
EN14325:2004
Robes de protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions per a la
roba amb unions hermètiques als líquids (tipus 3) o amb unions hermètiques a les
polvoritzacions (tipus 4)
EN 14605:2005+A1:2009
Roba de protecció. Determinació de la resistència a la penetració de productes químics
líquids polvoritzats, emulsions i dispersions. Assaig de l’atomitzador.
EN 14786:2007
Robes de protecció per ús contra productes químics líquids i gasosos, incloent aerosols
líquids i partícules sòlides. Mètode d’assaig: determinació de l’hermeticitat de peces
hermètiques als gasos (assaig de pressió interna).
EN 464:1995
Roba de protecció contra productes químics, líquids i gasosos, incloent aerosols líquids i
partícules sòlides. Part 1: Requisits pels vestits de protecció química, ventilats i no
ventilats, no hermètics a gasos (tipus 1) i no hermètics (tipus 2).
EN 943-1:2003
EN 943-1:2003/AC 2006
Roba de protecció. Mètodes d’assaig per roba de protecció contra productes químics. Part
3: Determinació de la resistència a la penetració d’un raig de líquid (assaig de raig).
EN ISO 17491-3:2009
Roba de protecció. Mètodes d’assaig per roba de protecció contra productes químics.
Part 4: Determinació de la resistència a la penetració per polvorització de líquids
(assaig de polvorització).
EN ISO 17491-4:2009
Robes de protecció. Protecció contra els productes químics. Determinació de la resistència
dels materials de robes de protecció a la permeància de líquids i gasos.
EN ISO 6529-2002
Roba de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Mètodes d’assaig per a la
resistència dels materials a la penetració per líquids.
EN ISO 6530:2005
Roba de protecció. Peces de protecció contra ambients freds.
EN 14058:2004
Robes de protecció. Conjunts i peces de protecció contra la fred.
EN 342:2004
EN 342:2004/AC:2008
Roba de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Determinació de la transmissió de la
calor durant l’exposició d’una flama.
EN 367:1994
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 1: material per
verificar la resistència al tall per una serra de cadena.
EN 381-1:1994
Robes de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 10: mètodes
d’assaig per jaquetes protectores.
EN 381-10:2003
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 11: Requisits
per jaquetes protectores.
EN 381-11:2003
Robes de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Mètode d’assaig: Determinació
de la transmissió de calor per contacte a través de les robes de protecció
o els seus materials.
EN 702:1996
Roba de protecció utilitzada durant el soldat i processos afins.
EN ISO 11611:2008
Roba de protecció. Roba de protecció contra la calor i la flama.
EN ISO 11612:2010
Roba de protecció contra la calor i la flama. Determinació de la transmissió de calor per
contacte a través de la roba de protecció o els seus materials constituents. Part 2:
Mètode de calor de contacte per caiguda de petits cilindres.
EN ISO 12127-2:2008
Roba de protecció. Protecció contra la calor i la flama. Roba i materials amb propagació
limitada de flama.
EN ISO 14116:2008
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Roba de protecció per operacions de projecció d’abrasius utilitzant abrasius granulars.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d’assaig per a la
propagació limitada de la flama.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Mètode d’assaig: Avaluació de
materials i conjunts de materials quant s’exposen a una font de calor radiant.
Treballs en tensió. Materials resistents a la flama per vestimentes de protecció tèrmica
dels treballadors. Riscos tèrmics d’un arc elèctric. Part 1: Mètodes d’assaig.
Roba aïllant de protecció per treballs en instal·lacions de baixa tensió.

EN ISO 14877:2004
EN ISO 15025:2003
EN ISO 6942:2002
CLC/TS 61482-1:2005
CLC/TS 61482-1:2005 ERRATUM
EN 50286:2000
EN 50286:2000 CORR:2005

Treballs en tensió. Roba conductora per treballs en tensió fins 800 kV de tensió nominal
en corrent alterna i ± 600 kV en corrent contínua.
EN
Treballs en tensió. Roba de protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1-1:
Mètodes d’assaig. Mètode 1: Determinació de la característica de l’arc (APTV o EBT50) de
materials resistents a la flama per roba.
EN
Treballs en tensió. Roba de protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1-2:
Mètodes d’assaig. Mètode 2: Determinació de la classe de protecció contra l’arc dels
materials i la roba per mitjà d’un arc dirigit i constret.
EN
EN

Xarxes
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compleixin, amb garantia, la funció
protectora per la qual estan previstes.
Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes.
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.

60895:2005

Interruptors diferencials i preses de terra
61482-1-1:2010
61482-1-2:2008
61482-1-2:2008 ERRATUM: 2008

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 m A i per a força de 300 m A. La
resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor
diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V.
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i , almenys, a l'època més seca de l'any.

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.

Extintors

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de
vida útil, refusant-se a la finalització d’aquest.

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a
màxim.

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim per el que fou concebut,
serà refusat i es farà la reposició al moment.

Mitjans auxiliars de topografia

L’ús d’una peça de vestir o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires etc. seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies
elèctriques.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el transcurs de l’obra
per motiu de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori etc. seran a càrrec del contractista.

2.1 PROTECCIONS PERSONALS.
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treball, sempre que
existeixi al mercat.
En els casos que no existeixi Norma de Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives
prestacions.

2.2

Recs
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols per el trànsit
dels mateixos.

3. SERVEI DE PREVENCIÓ.
3.1

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut.

3.2

Tanques autònomes de limitació i protecció.
Tindran com a mínim 90 cm d'alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la
seva verticalitat.

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT.

SERVEI MÈDIC.

L'empresa constructora disposarà d'un Mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4. VIGILANT DE SEGURETAT.

Topalls de desplaçament de vehicles.
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats en el mateix,
o d'una altra forma eficaç.

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb allò previst a l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el
Treball.
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5. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.
Quan a l'obra se superin els 50 treballadors és obligat constituir un Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. les
obligacions i formes d'actuació del qual seran les que assenyala la O.G.S.H.T. en el seu article 8º.
La seva composició serà la següent:
President:
Vice-president:
Secretari:
Vocals:

El cap d'Obra o persona que designi.
El Tècnic de Seguretat de l'obra.
Un Administratiu de l 'obra.
L'A.T.S. , i almenys 3 treballadors pertanyents als oficis més significatius a l’obra.

Nota: Consultar el vigent Conveni Col·lectiu Provincial en el que fa referència a constitució i composició del
Comitè de Seguretat i Salut.

6. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES.
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.

7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR.
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors.
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un
recipient per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT.
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Projecte als seus mitjans i
mètodes d'execució.
Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l'obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica.
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ANNEX NÚM 1 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE EINES
MANUALS I MAQUINÀRIA D’OBRA
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ANNEX NÚM 2 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE
PROTECCIONS INDIVIDUALS
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ANNEX NÚM 3 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE
PROTECCIONS COL·LECTIVES
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ANNEX NÚM 4 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE MITJANS
AUXILIARS
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ANNEX NÚM 5 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE PRIMERS
AUXILIS
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DOC. NUM. 2 – PLÀNOLS
Plànol 1 - Full 1 Plànol 2 - Full 1 Plànol 3 - Full 1 Plànol 4 - Full 1 Plànol 4 - Full 2 Plànol 4 - Full 3 -
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ÀMBIT TRAM 5.3

ÀMBIT TRAM 5.2

L’OBRA S’ANIRÀ VALLANT I SENYALITZANT
CONVENIENTMENT EN FUNCIÓ DE L’ÀREA
D’ACTUACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR EN
CADA MOMENT, SEGONS INDICACIONS DEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.
ES PREVEUEN DESVIAMENTS PROVISIONALS I
PASSOS ALTERNATIUS PEATONALS AL LLARG
DE LA REALITZACIÓ DE TOTA LA VIA VERDA.

CREUAMENT VIA VERDA AMB LA CTRA.DE SANT ANDREU
SALOU A CASSÀ DE LA SELVA.

ES
PREVEUEN
DESVIAMENTS
VIARIS
PROVISIONALS
EN
TOTA
L’OBRA,
ESPECIALMENT QUAN ES TREBALLI EN
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE I EN LA
ZONA ESPORTIVA. SEGONS INDICACIONS DEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.

-

Es senyalitzarà amb cartell d’obres i
senyalització general d’obres.

PLANTA IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT
ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AUTOR DEL PROJECTE:

La senyalització i els tancaments necessaris
s’aniran desplaçant a mesura que avancin
els treballs.

CONSULTOR REDACTOR:

XAVIER FRIGOLA MERCADER
E.C.C.i P.-NÚM.COL: 19.014
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ÀMBIT TRAM 5.3
ÀMBIT TRAM 5.2

L’OBRA S’ANIRÀ VALLANT I SENYALITZANT
CONVENIENTMENT EN FUNCIÓ DE L’ÀREA
D’ACTUACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR EN
CADA MOMENT, SEGONS INDICACIONS DEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.
ES PREVEUEN DESVIAMENTS PROVISIONALS I
PASSOS ALTERNATIUS PEATONALS AL LLARG
DE LA REALITZACIÓ DE TOTA LA VIA VERDA.

CREUAMENT VIA VERDA AMB LA CTRA.DE SANT ANDREU
SALOU A CASSÀ DE LA SELVA.
CREUAMENT VIA VERDA AMB ANTIGA LLERA RIERA GOTARRA

ES
PREVEUEN
DESVIAMENTS
VIARIS
PROVISIONALS
EN
TOTA
L’OBRA,
ESPECIALMENT QUAN ES TREBALLI EN
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE I EN LA
ZONA ESPORTIVA. SEGONS INDICACIONS DEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.

PLANTA IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT
-

Es senyalitzarà amb cartell d’obres i
senyalització general d’obres.

ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AUTOR DEL PROJECTE:

La senyalització i els tancaments necessaris
s’aniran desplaçant a mesura que avancin
els treballs.

CONSULTOR REDACTOR:

XAVIER FRIGOLA MERCADER
E.C.C.i P.-NÚM.COL: 19.014
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ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL I – AMIDAMENTS i PRESSUPOST
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 01 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 01.02 ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

SUBCAPITOL 01.01 ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL
01.01.01

u

01.02.01

Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

8

Total

u

1,52

12,16

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
4

u

u

7,69

30,76

Total

1

u

1,000

6,04

48,32

01.04.01

8

6,17

49,36

01.04.02

u

30

u

0,22

6,60

01.04.03

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

8

u

0,69

5,52

01.04.04

u

55,32

2

2,000

52,00

104,00

5,000

10,78

53,90

10,000

5,54

55,40

50,000

1,18

59,00

5,000

11,75

58,75

2,000

19,52

39,04

2,000

Con de plàstic reflector h=50cm

m

5

5,000

Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.

Total

01.04.05

8,000
23,03

m

184,24

01.04.06

8,000

u

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 ELEMENTS DE PROTECCIÓ
PERSONAL

10,000

50

50,000

Balisa emerg./senyal.circ.,inc./LED5lúm.,auton<1h,col.enc.

Total
15,83

10,000

Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs

Total

8,000

1

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

8

18,44

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
Total

3,000
Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Total

8,000
01.01.08

3,000

8,000

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

8

3

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques
Total

u

Total

8,000
01.01.07

Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

30,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Total

102,93

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Protector auditiu tap escuma

30,000
01.01.06

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 EQUIPAMENTS PER PERSONAL ....

8,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Total

u

Total

8,000
u

102,93

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Total

102,93

SUBCAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

8,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

01.01.05

1,000

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

8,000
01.01.04

44,33

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

4,000

8

44,33

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Total

44,33

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 ELEMENTS DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA
SUBCAPITOL 01.03 EQUIPAMENTS PER PERSONAL
01.03.01

4,000
01.01.03

1,000
1,000

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3

Total

1

8,000
8,000

01.01.02

Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
Total

u

5

5,000

126,64

463,60

01.04.07

h

Senyaler

Senyaler
Total

Pàgina

1
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2,000

2,000

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.

425,41

TOTAL CAPITOL 01 SEGURETAT I SALUT.........................................................................................................

1.036,27

TOTAL......................................................................................................................................................................

1.036,27

Pàgina
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CAPÍTOL II – RESUM PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST
Pressupost SS VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CAPITOL

RESUM

EUROS

1

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................
-01.01

-ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL..................................................................

-01.02

-ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA..............................................................

44,33

-01.03

-EQUIPAMENTS PER PERSONAL.............................................................................

102,93

-01.04

-SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ............................................................................

425,41

1.036,27 100,00

463,60

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

%

1.036,27

134,72
62,18

SUMA DE G.G. y B.I.

196,90

21,00% I.V.A.......................................................................

258,97

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

1.492,14

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

1.492,14

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
Sant Andreu Salou, a desembre 2020.
El redactor del projecte
Xav ier Frigola Mercader
E.C.C. i P. Núm. 19.014

77917065B
XAVIER FRIGOLA
(R: B17926601)

Firmado digitalmente por 77917065B XAVIER
FRIGOLA (R: B17926601)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:17010 /Hoja:GI-42761 /Tomo:2527 /
Folio:75 /Fecha:05/12/2006 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-77917065B,
givenName=XAVIER, sn=FRIGOLA MERCADER,
cn=77917065B XAVIER FRIGOLA (R: B17926601),
2.5.4.97=VATES-B17926601, o=TECPLAN
ENGINYERIA I URBANISME SL, c=ES
Fecha: 2020.12.11 10:27:16 +01'00'
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ANNEX NÚM 10 - PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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1.
1.1

•
•
•

MEMÒRIA
INTRODUCCIÓ

Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de
topografia, fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte.
La partida de control de qualitat inclosa en el projecte es justificarà una vegada s’hagi esgotat l’import
de l’1% definit en el paràgraf anterior.
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF)
tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i
que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.

1.2

PROCÉS

Fase prèvia, abans d'executar la partida
Fase d'execució, durant l'execució de l'obra.
Fase de Comprovació, un cop executada la obra.

Per cada fase de control s'estableixen diferents treballs a realitzar i també diferents inspeccions.
Cada inspecció suposa diversos assajos a realitzar segons un determinat ratio de mostreig.

1.5

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:
• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama
Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra,
i esperar conformitat.

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor
per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada
proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de
Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de
qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi
d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun
dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de
formigó d’aquesta planta.

•
•

Els resultats dels assaigs realitzats;
Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.

1.3

CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un
certificat de qualitat i garantia.
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia
explícit del fabricant.

1.4

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra,
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà
a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut
provocar un ritme d’execució més lent del previst.
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap
cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.6

ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a
seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el
contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP.

CRITERIS DE CONTROL I ACCEPTACIÓ

Els criteris de control establerts són els definits en el Plec de Prescripcions Tècniques del mateix projecte i
en les diferents normatives aplicables en especial referència al PG-3.

El programa de control es divideix entre les diferents capítols d'obra . Cada capítol d'obra es divideix en
diverses fases de control:
Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat
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2.

2.2

PLEC DE CONTROL

2.1

Fase de
control

REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Fase de
control

Treballs
inicials

Inspecció

MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ ESPLANADA

Assajos a realitzar

Unitat de
Mostreig

Treballs
inicials
Definició cotes
Esbrossada

•
•

Enllaç amb la vialitat
existent.

•

Comprovació en planta de
les dimensions dels espais
públics i parcel·lats.

•

Previ

Comprovació de les
rasants d’espais
parcel·lats.

Previ

Control de
Replanteig

Possible existència de
serveis afectats. Signatura
Ordre TIC ( Xarxa elèctrica
i Gas)

Comprovació perfils
transversals del terreny.
•
•

Disponibilitat dels
terrenys.

•

Qualitat dels sòls
Contingut grava i
arena.
Contingut pedra.
Contingut matèria
orgànica.
Esquerdes terreny
natural.
Argiles plàstiques
perilloses.
Materials plàstics
perillosos.

Unitat de
Mostreig

Qualitat dels sòls existents
•
•
•
•
•

•

1 Granulomètric.
1 Límits Atterberg
1 Pròctor Modificat.
1 Índex CBR.
1 Contingut Matèria
Orgànica.

1ut / 2000 m2
d’esplanada en
desmunt o terraplè
de cota roja
inferior 0,50 m.

1 Contingut d’humitat
Hidroscòpia “In Situ”.

Definició equips
de moviment de
terres.
Definició cotes
d’excavació,
segons qualitats
dels sòls.
Definició préstecs
i abocadors.

-

Comprovació dels punts
de desguàs del
clavegueram i dels punts
d’escomesa dels diferents
serveis.

Qualitat de sòls emprats per a
formar terraplens.
•
•
•
•
•

Compatibilitat amb els
Sistemes Generals.
Elements existents a
demolir o conservar.
Extensió i
tongades:

Execució
Confirmació

Assajos a realitzar

Inspecció

•
•
•

Signatura
“ACTA DE
REPLANTEIG”
(Ordre
d’iniciar les
obres)

compactació

Gruix
Refí
Localització flonjals

Condicions de drenatge:
•
•

Confirma.

Fase Prèvia
Capa Subbase

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

Pendents de
l’esplanada.
Drenatge naturalcunetes.

1 Pròctor Modificat.
1 Granulomètric.
1 Limits Atterberg.
1 Index CBR.
1 Contingut Matèria
Orgànica.

1500 m3 TERRAPLÉ O
CANVI MATERIAL.
2000 m3 TERRAPLÉ O
CANVI MATERIAL.
5000 m3 TERRAPLÉ O
CANVI MATERIAL.

Compactació Sòls
•
•
•

5 Densitats “In Situ”
5 Humitats “In-Situ”
5 Plaques Dinàmiques

2000 m2 TONGADA O
FRACCIÓ DIÀRIA.

Compactació Pedraplè o replens
Localitzats
•

3 Plaques de Càrrega

1000 m2 EXPLANADA
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2.3

SUBBASE GRANULAR

Fase de
control

Treballs
inicials
Acceptació
Esplanda

2.4

Refí i Compactació
Esplanada
Comprovació Geomètrica
dels Perfils Transversals
(Bombeig de Esplanada)
Comprovació Creuaments
de Vial

Previ

Acceptació
procedència
material subbase

Assajos a realitzar

Inspecció

Procedència Material
(Prestec, Gravera,
Pedrera)

Unitat de
Mostreig

BASE DE TOT-U

Fase de
control

Acceptació Esplanada
•
•
•

4 Densitats “In Situ”
4 Humitats “In-Situ”
4 Plaques Dinàmiques

1000 m2
d’esplanada refinada.

Acceptació Procedència Material
s’aportarà certificat en cas de
material Homologat.
En cas de manca de certificat es
faran 2 mostres aleatòries i per
cada mostra aleatòria es farà
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Granulomètric
1 Humitat natural

Humectació i Compactació
de la Capa de Subbase

•
•
•
•

1 Equivalent de Sorra
1 Contingut de fins
1 Pròctor Modificat
1 Límits Atterberg

•
•
•
•

1 Qualitat Angeles
1 Índex de lajas
1 Contingut partícules
1 Contingut sofre

Execució

Assajos a realitzar

Acceptació de la
subbase granular.

Refí de la capa subbase.

Acceptació de la
procedència de
materials de base
granular.

Procedència (pedrera o
instal·lació de
matxuqueig )

Humectació i
compactació capa
base granular

1000 m3 de subbase

5000 m3 de subbase

Execució
20.000 m3 de
subbase

Comprovació
per cada lot

Confirma.

4 Densitats “In Situ”
4 Humitats “In-Situ”
4 Plaques Dinàmiques

Control Topogràfic
d’Execució

1000 m2
d’esplanada refinada.

•
•

capa

de

Transit T00 a T2 PM >100%
Trànsit T3 a T4. PM >98%

Comprovació per
cada lot

Ev1/Ev2 <2.2
T00 a T1. Ev2 > 234 MPa
T2. Ev2 >195 MPa
T3. Ev2 >130 MPa
T4. Ev2 >104 MPa

Confirma.

Rasant Espessor i amplada
•
•

T00 a T2. Dif. Cotes < 15 mm
T3 a T4. Dif. Cotes < 20 mm

Índex de Regularitat Internacio.
Segons PG-3

Mínim de 4 mostres i
1 mostra addicional
per cada 10.000 m3
que superi els 50.000
m3

•
•

1 Granulomètric
1 Equivalent de Sorra

c/ 1000 m3 o dos
cops al dia.

•
•
•
•
•

1 Límits Atterberg
1 Proctor Modificat
1 Index de Lajas
1 Partícules triturades
1 Humitat Natural

c/ 5000 m3 o 1 cop a
la setmana

•

1 Qualitat Angeles

C/ 20.000 m3 o un
cop al mes.

•
•
•

4 Densitats “In Situ”
4 Humitats “In-Situ”
4 Plaques Dinàmiques

c/ 1000 m2
d’esplanada.

•

Placa de Càrrega .30 cm

c/ 3500 m2
d’esplanada.

•
•

1 Index de Regularitat Sup.
3 Gruix de la capa

Criteris Densitat (7/8 mostres)
Comprovació
dels
diferents assajos per
cada lot

•
•

Transit T00 a T2 PM >100%
Trànsit T3 a T4. PM >100%

Capacitat de suport
•
•
•
•
•

Ev1/Ev2 <2.2
T00 a T1. Ev2 > 234 MPa
T2. Ev2 >195 MPa
T3. Ev2 >130 MPa
T4. Ev2 >104 MPa

Rasant Espessor i amplada
•
•

T00 a T2. Dif. Cotes < 15 mm
T3 a T4. Dif. Cotes < 20 mm

Índex de Regularitat Internacio.
•
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c/ 1000 m2
d’esplanada refinada.

Mostres durant el terraplè.

Comprovació acabat
Regularitat Superficial i
Acabat

Capacitat de suport
•
•
•
•
•

1 Granulomètric
1 Equivalent de Sorra
1 Pròctor Modificat
1 Límits Atterberg
1 Qualitat Angeles
1 Index CBR
1 Índex de lajas
1 Contingut partícules triturades.
Humitat natural
Contingut en sofre
Contingut de fins

Unitat de Mostreig

Compactació Sòls
Compactació
base

Criteris Densitat (7/8 mostres)
Comprovació dels
diferents assajos per cada
lot

• 4 Densitats “In Situ”
• 4 Humitats “In-Situ”
• 4 Plaques Dinàmiques
Acceptació Procedència Material
s’aportarà certificat en cas de material
Homologat.
En cas de manca de certificat es faran
2 mostres aleatòries i per cada mostra
aleatòria es farà

•

Comprovació
Qualitat
Material extensió

Compactació
•
•
•

Compactació Sòls

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensió base granular

Comprovació Qualitat Material
•
•

Inspecció

Previ

1 Granulomètric
1 Equivalent de Sorra
1 Pròctor Modificat
1 Límits Atterberg
1 Qualitat Angeles
1 Index CBR
1 Índex de lajas
1 Contingut partícules triturades.
Humitat natural
Contingut en sofre
Contingut de fins

Extensió Capa Subbase

Treballs inicials

Segons PG-3

c/ 1000 m2
d’esplanada.
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2.5

PAVIMENT FORMIGÓ VORERES I APARCAMENTS

Fase de
control

Treballs inicials
Acceptació de la base
granular.

Previ

Acceptació de la
procedència de
materials de base
granular.

Assajos a realitzar

Inspecció
Refí de la capa base
No necessari si
pavimentació es realitza
just després capa base.
Procedència Formigó
Planta producció
formigó.

2.6

Compactació Sòls
•
•
•

4 Densitats “In Situ”
4 Humitats “In-Situ”
4 Plaques Dinàmiques

Unitat de
Mostreig

PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL.

Fase de
control

Treballs inicials
Identificació del
fabricant.

c/ 1000 m2
d’esplanada
refinada.

•
•
•
•

Àrids
Ciment
Pols Mineral
Conjunt Mescla

Execució

Segons PG-3
Comprovació Condicions
Execució

Humectació i
compactació capa
base granular

Execució

Control Topogràfic
d’Execució

Extensió

Registre de Mesures amb
Termohigrógraf de temperatura
ambiental i humitat a primera
estesa, migdia, última estesa.
( Temp > 25º mes control i Temp >
30º parar formigonat)

Diari
Diari

( Temp < 5º mes control i Temp <
0º parar formigonat). Incloses les
48 hores següents.
Inspecció visual de cada cuba i
presa de temperatura.

Diari

Assajos de control
•
•

2 Contingut d’aire ocluit
2 Consistència.

Diari

Fabricació de Provetes.

Comprovació per
cada lot
Confirma.

Comprovació
dels
diferents assajos per
cada lot

Regularitat
•
•

Gruix no inferior al 10 %
Densitat Testimoni > 98 %

Capa de Rodadura
•
•

Mesura Macrotextura
Superficial
Resistència al lliscament

Acceptació procedència materials
•

Certificats de qualitat.

Comprovació de les
característiques geomètriques

Comprovació
topogràfica de la
situació i col·locació
de tots els senyals.

En cas de manca de certificat
s’aportaran assajos dels diferents
materials segons PG-3 i fets en el
període de temps d’extensió.
Inclosos en el preu formigó

Extensió base granular

Inspecció visual de les
senyals i cartells.

Previ
Acceptació Procedència Material
s’aportarà certificat en cas de
material Homologat. Marcatge CE

Assajos a realitzar

Inspecció

1 /c 3500 m2
1 /c 3500 m2
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Inspecció
visual
de
l’estat
general
dels
senyals
i
la
seva
visibilitat.
Comprovar distància a la
calçada.
Comprovar inclinació en
planta
respecta
la
calçada.
Comprovar verticalitat.

Unitat de
Mostreig
Per a cada
subministrador
diferent i tipus de
senyal o cartell
S/ 10% de les
senyals
subministrades
Per cada senyal i
cartell seleccionat
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2.7

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ.

Fase de
control

Treballs inicials
Identificació del
fabricant.

2.8
Assajos a realitzar

Inspecció

Inspecció visual del
material subministrat.

Acceptació procedència materials
•

Certificats de qualitat.

Atenció especial a l’aspecte
superficial del galvanitzat.
En cas de manca de certificat es
realitzaran els següents assajos:
Característiques mecàniques:

Previ

•
•
•

Resistència a tracció.
Límit elàstic
Allargament de ruptura

•

Gruix de galvanitzat (mètode
magnètic)
Comprovació de les
característiques
geomètriques dels suports.

•

Comprovació del
replanteig

Execució

Inspecció
visual
de
l’estat
general
dels
senyals.
Comprovar la verticalitat
del suport.
Comprovar la inclinació
del suport.

Comprovació manual de la
resistència d’arrencada. (es tracta
de moure manualment el suport sense
observar moviments a la base de
fonamentació).

Unitat de
Mostreig

PINTURES EN MARQUES VIALS

Fase de
control

Identificació del
fabricant.

Per a cada
subministrador
diferent i tipus de
suport
S/ 10% de les
senyals
subministrades

Treballs inicials

Assajos a realitzar

Inspecció

Inspecció visual del
material subministrat.

Acceptació procedència materials
•

Per a cada
subministrador
diferent i tipus de
pintura.

En cas de manca de certificat
s’aportaran assajos de les
diferents pintures segons
normativa:

Previ

•
•
•
•

Cada 20 T, o fracció

Cada 100 ml
utilitzats en obra

Certificats de qualitat del
fabricant.

Unitat de
Mostreig

Comprovació del
replanteig

En un 10% dels
suports.

Execució
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Inspecció visual de la
superfície sobre la que
s’ha d’aplicar la pintura,
condicions de neteja,
compatibilitat
de
pintures en cas de
repintat, etc.
No s’aplicarà la marca
vial quan la temperatura
del substrat no superi,
com a mínim, en 3 ºC la
temperatura de gebrada.
Tampoc s’aplicarà quan
el
paviment
estigui
humit o la temperatura
ambient
no
estigui
compresa entre 5 i 40
ºC, o si la velocitat del
vent supera els 25 km/h

Pintures convencionals
(alcídiques).
Termoplàstiques
Plàstics
Microesferes

un envàs original
un sac original
un envàs original
un sac original
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2.9

ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Fase de
control

Treballs inicials
Identificació del
fabricant.

Previ

Inspecció visual del
material subministrat.

Acceptació procedència materials
•

Certificats de qualitat del
fabricant.

Unitat de
Mostreig
A la totalitat dels
elements
subministrats.

Comprovacions
geomètriques i de
dimensions.

Comprovació del
replanteig de la
ubicació.

Execució

3.

Assajos a realitzar

Inspecció

Inspecció visual dels
diferents elements.
Aquests no hauran de
tenir cops o defectes
superficials.
No han de presentar
rebaves o punts que
puguin danyar a l’usuari
o al instal·lador.
El color ha de ser
uniforme per tota la
superfície.
Comprovació
del
correcte anivellament.

PRESSUPOST

El pressupost de Control de qualitat queda incorporat dins el projecte global de l’obra.
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ANNEX NÚM 11 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 TRAM 5.2
SUBCAPITOL 01.01 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.01

C1501900

01.01.02

B2RA7L60

Camió transp.20 t

48,12

2,41

Maquinaria..............................................................

2,41

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

2,41
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,48

m3 Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

QUANTITAT UD RESUM

01.02.03

m3 Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.
0,050 h

CODI

Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts

0,90

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,90
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,93

0,002 h

Manobre

19,52

0,046 h

Cam.transp. 12 t

38,39

1,77

C1311440

0,010 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,89

u

Talat i extracció arrels
Talat, ex tracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. Inclou
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

A0140000

0,250 h

Manobre

19,52

4,88

A0150000

0,250 h

Manobre especialista

20,19

5,05

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

C1313330

0,138 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

0,04
2,66

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

2,70
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,78

C1312340

0,045 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

3,81

C1501800

0,020 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,77

01.02.05

Maquinaria..............................................................

4,58

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

4,58
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,72

m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre
Subministrament, terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material Sel·leccionat procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments. Inclou aportació de material. Inclou realització d'assajos de densitat mín.1 ut/100ml
de v ia.

9,90

0,10

50,90

7,02

A0140000

0,006 h

Manobre

19,52

0,12

0,006 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

0,40

9,08

3,14

0,63

C1311440

0,006 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,53

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,62

C1502E00

0,002 h

Camió cisterna 8m3

42,49

0,08

0,010 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,38

C1331100

0,004 h

Motoaniv elladora petita

58,56

0,23

0,500 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals bruts no p

4,50

2,25

B0111000

0,003 m3

Aigua

1,01

0,00

B03DU220

1,101 m3

Terra seleccionada de préstec

5,40

5,95

0,200 h

Camió grua

CRE23000

0,200 h

Motoserra

C1311440

0,007 h

C1501800
B2RA9RC0

45,42

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

9,93
17,73
2,25
0,10

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%
TOTAL PARTIDA ....................................................

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

0,12
1,24
5,95

30,01
0,90

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

7,31
0,22

30,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,53

m2 Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i
la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs.

C1311440

0,002 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

C1501800

0,003 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,12

B2RA9RC0

0,045 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals bruts no p

4,50

0,20

9 de diciembre de 2020

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................

C13350C0

C1503000

01.02.02

0,04

m3 Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr
Ex cav ació per a rebaix en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroex cav adora-girotòria i càrrega directa sobre camió

SUBCAPITOL 01.02 MOV.TERRES
01.02.01

IMPORT

m3 Excavació terra vegetal
Ex cav ació de terra v egetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció
d'Obra.

C1501800

01.02.04
0,90

SUBTOTAL

A0140000

0,90

Materials.................................................................

PREU

0,18

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

0,30
0,20

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,50
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,52
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 01.03 PAVIMENTACIÓ
01.03.01

0,070 h

Manobre

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

B037RU00

1,100 m3

Tot-u 100% granulats reciclats

B0111000

0,050 m3

Aigua

C1502E00

0,010 h

C1331100
C13350C0

01.03.02

19,52

1,37

1,40

0,01

10,00

11,00

1,01

0,05

Camió cisterna 8m3

42,49

0,42

0,025 h

Motoaniv elladora petita

58,56

1,46

0,025 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

1,68

C1501900

01.04.04

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,37
3,56
11,05
0,01

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

15,99
0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,47

m3 Paviment sauló garbellat,95%PM
Pav iment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'aniv ellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs.

A0140000

0,073 h

Manobre

B0322000

1,100 m3

B0111000

0,050 m3

C13350C0

0,150 h

C1502E00

0,008 h

C1331100

0,015 h

QUANTITAT UD RESUM

01.04.03

m3 Base granular 95% tot-u reciclat
Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del material al 95%
PM capa sub-base, si s'escau. Inclou formació de trencaigües. Inclou realització d'assajos de densitat mín.1
ut/100ml de v ia. Tot inclòs i totalment acabat.

A0140000

CODI

19,52

1,42

Sauló garbellat

5,60

6,16

Aigua

1,01

0,05

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

10,11

Camió cisterna 8m3

42,49

0,34

Motoaniv elladora petita

58,56

0,88

01.04.05

m

0,050 h

%NAA150

1,500 %

Medis aux iliars

C13124C0

0,038 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

9 de diciembre de 2020

Manobre

2,41
2,41

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

2,41
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,48

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

1,50
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,55

m3 Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm
Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar. Inclou aportació de material.
1,500 t

Sorra reciclada de 0 a 5 mm de diàmetre

MQ02CIA020J

0,005 h

Camió cisterna de 8 m3 de capacitat

MQ01PAN010A

0,011 h

Pala carregadora sobre pneumàtics

88,61

0,97

MQ02ROV010I

0,040 h

Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.

60,50

2,42

5,50

8,25

42,49

0,21

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

3,60
8,25

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

11,85
0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,21

m3 Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix fins a 30 cm,
utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM. Inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments i v orera. Inclou aportació de material.

1,42
11,33
6,21

MT01ARZ030A

1,000 m3

Terra de prèstec, per reblert de rases.

5,10

5,10

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

18,96
0,57

MQ02CIA020J

0,015 h

Camió cisterna de 8 m3 de capacitat

42,49

0,64

MQ01PAN010A

0,015 h

Pala carregadora sobre pneumàtics

88,61

1,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,53

MQ02ROV010I

0,030 h

Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.

60,50

1,82

3,00%

2,43
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,50

01.04.07

m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsev ol tipus de terreny (inclós roca),
amb retro ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at a camió i transport dins de la mateix a obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.
0,030 h

48,12

Maquinaria..............................................................

MT01ARR010C

01.04.06

IMPORT

m3 Cànon gestió terres sobrants de l'excavació
Cànon de gestió de terres sobrants de l'ex cav ació.

Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m
Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada x 0.30 metres de profunditat.

A0140000

Camió transp.20 t

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

01.04.02

SUBTOTAL

m3 Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

SUBCAPITOL 01.04 DRENATGE
01.04.01

PREU

u

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

3,79
5,10

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

8,89
0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,16

Broc pref. d'entrada-sortida d'aigües pluv. per pas de camins
D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes de formigó prefabricat, tipus EMBOCADURA PER A PAS DE CAMINS de GLS o similar, per entrada de les aigües pluv ials segons detall.
Inclosa connex ió a canonada, entrega amb cunetes i material corresponent. Inclou base de formigó entrada i sortida. Inclou mà d'obra i material necessari. Totalment acabat.

0,59

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

200,00
6,00

0,60

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

206,00

149,16

5,67

19,52

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

0,59
5,67
0,01

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

6,27
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,46
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU

QUANTITAT UD RESUM

01.04.08

m

PREU

SUBTOTAL

0,290 h

Manobre

A012M000

0,290 h

Oficial 1a muntador

24,16

7,01

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

12,70

0,13

BD7J0030

1,020 m

Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió
1

36,76

37,50

m

19,52

01.04.10
A0121000

01.05.02

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%
TOTAL PARTIDA ....................................................

C1501900

20,19

5,05

Medis aux iliars

10,90

0,16

B060300C

1,100 m3

Formigó HM-20/P/20, >=200kg/m3 ciment

59,55

65,51

0,050 h

Camió transp.20 t

48,12

2,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,48

01.05.03

B2RA7L60

01.05.04

Manobre especialista

m3 Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

51,81

m3 Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2
Recobriment protector ex terior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a clav eguera
0,250 h

4,12

2,41
0,07

36,05

1,500 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

TOTAL PARTIDA ....................................................

%NAA150

4,00
0,12

50,30
1,51

3,00%

A0150000

3,00%

2,41

35,00
1,05

5,85

IMPORT

Maquinaria..............................................................

Formació cuneta formigó amb còdols 1.00 amplada x 0.30 m prof.
Formació de cuneta que inclou ex cav ació, terraplenat i formigonat segons pendent grafiat en plànols, amb protecció
de formigó H-20 de 15cm de gruix i de 1.00 metres d'amplada per 0.30 metres de profunditat. Inclosa formació de
junts de formigonat i empotrat de còdols de riu per aminorar la v elocitat de l'aigua.

23,38

SUBTOTAL

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

12,67
37,50
0,13

Oficial 1a

PREU

m3 Excavació escullera / gual inundable
Ex cav ació escullera / gual inundable en qualsev ol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

5,66

0,250 h

9 de diciembre de 2020

QUANTITAT UD RESUM

01.05.01

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

CODI

SUBCAPITOL 01.05 GUAL INUNDABLE

Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm
Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret, corrugada ex terior i llisa interior, resistència a l'aix afament SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

A0140000

01.04.09

IMPORT

m3 Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts

0,90

0,90

Materials.................................................................

0,90

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,90
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,93

m3 Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.
Reblert de rasa o pou amb àrid de matx uca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a màx im. Inclou
aportació de material.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

30,00
0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,90

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

10,90
65,51
0,16

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

76,57
2,30

A0123000

0,303 h

Oficial 1a encofrador

23,38

A0133000

0,378 h

Ajudant encofrador

20,76

7,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,87

%NAAA00000250

2,500 %

Medis aux iliars

14,90

0,37

B0A14300

0,100 kg

Filferro recuit,D=3mm

1,05

0,11

B0A31000

0,100 kg

Clau acer

1,34

0,13

B0D21030

3,000 m

Tauló fusta pi p/10 usos

B0D31000

0,002 m3

Llata fusta pi

B0D71130

1,100 m2

B0DZA000

0,030 l

Pàgina
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m2 Encofrat amb tauler fusta per a rases i pous
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous
7,08

0,39

1,17

222,60

0,45

Tauler pi,g=22mm,10 usos

1,21

1,33

Desencofrant

2,75

0,08

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

14,93
3,27
0,37

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

18,57
0,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,13

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU

QUANTITAT UD RESUM

01.05.06

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

0,150 h

Manobre

%NAA150

1,500 %

Medis aux iliars

B060960B

1,100 m3

C1701100

0,100 h

19,52

01.06.01

kg

ut

2,93

2,90

0,04

Formigó HA-25/B/20 mm

65,80

72,38

Camió bomba formigonar

155,18

15,52

PREU

SUBTOTAL

A0122000

0,700 h

Oficial 1a paleta

23,38

16,37

2,93
15,52
72,38
0,04

A0140000

0,700 h

Manobre

19,52

13,66

A012M000

0,600 h

Oficial 1a muntador

24,16

14,50

A013M000

0,600 h

Ajudant muntador

20,76

12,46

C1503000

0,070 h

Camió grua

45,42

3,18

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

90,87
2,73

BBMZ1B20

3,200 u

Suport,tub acer galv .80x 40x 2mm,p/seny al.v ert.

8,50

27,20

93,60

D060M022

0,200 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

70,83

14,17

BBM1120C

1,000 ut

Placa triangular p/seny al.tràn. alumini anoditzat,90cm,làm. retr

79,92

79,92

Armadura p/estruc.formi. AP500S barres corrug.
Armadura per a estructures de formigó AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
0,12

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

60,62
3,43
117,37
0,04
181,46
5,44
186,90

A0124000

0,005 h

Oficial 1a ferrallista

23,38

A0134000

0,005 h

Ajudant ferrallista

20,76

0,10

%NAAA00000150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

0,00

B0A14200

0,012 kg

Filferro recuit,d=1.3mm

0,78

0,01

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

D0B2A100

1,000 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500S

1,12

1,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.05.08

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

0,44
0,91

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

1,35
0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,39

m2 Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:10-10
Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x 15 cm
D:10-10mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

01.06.02

ut

P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect.
Subministra i col·locació de placa circular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fix ada mecànicament. Inclòs suport rectangular de tub d'acer galv anitzat de 80x 40x 2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de formigó de 0,5x 0,5x 0,5m, de tal forma que
entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

A0122000

0,700 h

Oficial 1a paleta

23,38

16,37

A0140000

0,700 h

Manobre

19,52

13,66

A012M000

0,600 h

Oficial 1a muntador

24,16

14,50

0,600 h

Ajudant muntador

20,76

12,46

45,42

3,18

8,50

27,20

A0124000

0,020 h

Oficial 1a ferrallista

23,38

0,47

A013M000

A0134000

0,020 h

Ajudant ferrallista

20,76

0,42

C1503000

0,070 h

Camió grua

0,78

0,01

BBMZ1B20

3,200 u

Suport,tub acer galv .80x 40x 2mm,p/seny al.v ert.

2,45

2,70

D060M022

0,200 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

70,83

14,17

BBM1260C

1,000 ut

Placa circular p/seny al trans. alumini anoditzat d=60cm lam. ret

64,30

64,30

B0A14200

0,018 kg

Filferro recuit,d=1.3mm

D0B341C6B

1,100 m2

Malla el.b/corrug.ME 30x 15cm,D:10-10mm,6x 2,2m B500T

01.05.09

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

0,89
0,01
2,70

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

3,60
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,71

m3 Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.
Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especificacions UNE 13383-1/2

A0121000

0,270 h

Oficial 1a

B0442800

1,400 t

Bloc pedr.escull.pedra 800-1200 kg

C1311280

0,150 h

Pala carregadora s/,gran,s/,erugues 119kW

A%AUX00100150

1,500 %

Medios aux iliares

9 de diciembre de 2020

x 1,02

x 1,10

23,38

6,31

6,75

10,40

160,00

24,00

6,30

0,09

IMPORT

P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect
Subministra i col·locació de placa triangular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fix ada mecànicament.Inclòs suport rectangular de tub d'acer galv anitzat de d=100x 50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i
el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.05.07

QUANTITAT UD RESUM

SUBCAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ

m3 Formigó/fonaments, HA-35,/B/20 mm abocat bomba
Formigó, per a fonaments, HA-35,/B/20 mm, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

A0140000

CODI

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

6,31
24,00
10,40
0,09

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

40,80
1,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,02

Pàgina
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Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

60,62
3,43
101,75
0,04

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

165,84
4,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

170,82
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU

QUANTITAT UD RESUM

01.06.03

ut

PREU

SUBTOTAL

SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x 225mm, d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retroreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau
pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x 70x 70cm, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses
peces de fix ació. Totalment col·locada.

A0121000

1,000 h

Oficial 1a

23,38

23,38

A0140000

1,000 h

Manobre

19,52

19,52

C1312340

0,200 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

16,95

C1503500

1,000 h

Camió grua 5t

47,81

47,81

BBM31600

0,115 m2

Cartell p/seny al. alum.anod. acabat làm. retrorrefl.cl.RA1

336,76

38,73

B13120A

5,000 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

10,00

50,00

B064300C

0,350 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

70,00

24,50

01.06.04

ut

ut

Sense descomposició

m

0,080 h

Oficial 1a

23,38

1,87

Manobre

19,52

1,46

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

3,30

0,03

BBA1UU02

0,200 kg

Micropart.v idre en pols

1,75

0,35

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

220,89
6,63

BBA5U300

1,100 kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada

1,70

1,87

C1B02B00

0,200 h

Màquina p/pintar banda v ial accionament manual

26,59

5,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

227,52

1,000 h

Manobre

19,52

19,52

0,200 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

16,95

1,000 h

Camió grua 5t

0,130 m2

Cartell p/seny al. alum.anod. acabat làm. retrorrefl.cl.RA1

B13120A

5,000 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

23,38

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

23,38
01.06.08

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

3,33
5,32
2,22
0,03

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

10,90
0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,23

m2 Pintat faixa+tacs 50x50cm p/pas de biciletes pint.2comp.man
Pintat de faix a formada per tacs de 50x 50 cm, per a pas de bicicletes, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de
v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

47,81

47,81

336,76

43,78

10,00

50,00

A0121000

0,050 h

Oficial 1a

23,38

1,17

24,50

A0140000

0,060 h

Manobre

19,52

1,17

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

2,30

0,02

BBA1UU02

0,500 kg

Micropart.v idre en pols

1,75

0,88

1,70

4,76

26,59

1,60

70,00

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

42,90
64,76
118,28

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

225,94
6,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

232,72

SiC senyal advertiment via verda, 25x50cm + suport fusta circ.
Subministra i col·locació de placa rectangular per a seny als de v ia v erda, d'alumini anoditzat, de 25cm d'amplada i
50cm d'alçada, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 50mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de
50x 50x 50cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=1,00m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

BBA5U300

2,800 kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada

C1B02B00

0,060 h

Màquina p/pintar banda v ial accionament manual

01.06.09

11,69

360,50

Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual
Pintat de faix a de 40 cm d'amplària, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

0,075 h

Oficial 1a

BBM31600

350,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.06.07

IMPORT

SiC senyal encaminament automòbils 70x25cm + sup. rec.
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament per automòbils, de 700x 250mm, en forma de fletx a, d'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport rectangular de tub
d'acer galv anitzat de 80x 40x 2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de formigó de 0,5x 0,5x 0,5m, de tal
forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de 500x 130mm, d'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de
70x 70x 70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

C1503500

SUBTOTAL

A0140000

C1312340

ut

01.06.06

PREU

A0121000

A0140000

01.06.05

QUANTITAT UD RESUM

42,90
64,76
113,23

1,000 h

0,350 m3

CODI

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

A0121000

B064300C

IMPORT

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

2,34
1,60
5,64
0,02

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

9,60
0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,89

m2 Pintat p. horitzontal pintura acrílica reflectant color vermell
Pintat de creuament de bicicleta en calçada, amb pintura v ermella acrílica " del tipus v ialine ac-3 ó equiv alent", incloses parts proporcionals de la neteja prèv ia que calgui de la superfície i del corresponent premarcatge a tot allà
on sigui necessari. Dosificació mínima: 1000 gr/m2 de pintura i 480 gr/m2 d'esferes de v idre. Aplicació a dues fases amb 30 dies de diferencia. Pintura retroreflex ió C300 a 30 dies o C200 a 180 dies.

A0122000

0,500 h

Oficial 1a paleta

23,38

A0140000

0,500 h

Manobre

19,52

9,76

A012M000

0,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

12,08

A013M000

0,500 h

Ajudant muntador

20,76

10,38

C1503000

0,070 h

Camió grua

45,42

3,18

D060M022

0,150 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

70,83

10,62

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

6,04
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,22

BBM1AHAC

1,000 ut

Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 60x 60cm làm. retr

74,42

74,42

B13120A

2,500 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

10,00

25,00

9 de diciembre de 2020

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

46,64
3,37
107,10
0,03

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

157,13
4,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

161,84
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

01.06.10

u

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

0,038 h

Oficial 1a

23,38

0,89

A0140000

0,038 h

Manobre

19,52

0,74

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

1,60

0,02

BBA5U300

0,425 kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada

1,70

0,72

C1B02A00

0,038 h

Màquina p/pintar banda v ial,autopropulsada

34,77

1,32

BBA1UU02

0,720 kg

Micropart.v idre en pols

1,75

1,26

B010920A

ml

1,500 ml

C1501900

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,63
1,32
1,98
0,02

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

4,95
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,10

5,00

0,300 h

Oficial 1a d'obra pública

23,38

7,01

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

20,19

6,06

B0A31000

0,150 kg

Clau acer

1,34

0,20

0,050 h

02.01.02

B2RA7L60

Camió transp.20 t

48,12

2,41
2,41

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

2,41
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,48

m3 Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts

0,90

0,90

Materials.................................................................

0,90

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,90
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,93

02.02.01

u

Talat i extracció arrels
Talat, ex tracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. Inclou
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

A0140000

0,250 h

Manobre

19,52

4,88

A0150000

0,250 h

Manobre especialista

20,19

5,05

13,07
7,70

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

9,90

0,10

C1313330

0,138 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

50,90

7,02

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

20,77
0,62

C1503000

0,200 h

Camió grua

45,42

9,08

CRE23000

0,200 h

Motoserra

C1311440

0,007 h

C1501800
B2RA9RC0

21,39

SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm
Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x 150mm, per a encastar en fonamentació de formigó de
150x 150x 200mm. Totalment instal·lada.

0,500 h

Manobre

19,52

9,76

A0121000

0,500 h

Oficial 1a

23,38

11,69

B064300C

0,120 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

70,00

8,40

BQ43C010

1,000 ut

Pilona fusta tropical, quadrada, h=1000mm, 150x 150mm

60,15

60,15

IMPORT

Maquinaria..............................................................

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

A0140000

9 de diciembre de 2020

SUBTOTAL

SUBCAPITOL 02.02 MOV.TERRES

TOTAL PARTIDA ....................................................
ut

PREU

m3 Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

7,50

A012N000

01.06.12

QUANTITAT UD RESUM

02.01.01

SiC.Barana de fusta de pi tractada h=0,9m
Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), amb
postes v erticals de 0,9 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clav ats al terreny 60 cm, amb un trav esser
horitzontal de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galv anitzat. Inclou formació de fonamentacions
de 40x 40x 40cm. Totalment muntat. Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativ a.
Llistó de fusta de pi sec.circ. d=10cm

CODI

CAPITOL 02 TRAM 5.3
SUBCAPITOL 02.01 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components
Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en fred, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el premarcatge inclòs. Tot inclòs.

A0121000

01.06.11

IMPORT

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

21,45
68,55

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

90,00
2,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

92,70

Pàgina
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02.02.02

3,14

0,63

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,62

0,010 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,38

0,500 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals bruts no p

4,50

2,25

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

9,93
17,73
2,25
0,10

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

30,01
0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,91

m2 Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera capa de terra i
la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs.

C1311440

0,002 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

C1501800

0,003 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,12

B2RA9RC0

0,045 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals bruts no p

4,50

0,20

9 de diciembre de 2020

0,18

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

0,30
0,20

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,50
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,52

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

02.02.03

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

02.03.01

0,002 h

Manobre

19,52

0,046 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,04
1,77

A0140000

0,070 h

Manobre

C1311440

0,010 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,89

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

B037RU00

1,100 m3

Tot-u 100% granulats reciclats

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................

0,04
2,66

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

2,70
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,78

0,045 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

3,81

0,020 h

Cam.transp. 12 t

38,39

0,77

02.02.05

Maquinaria..............................................................

4,58

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

4,58
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,72

m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre
Subministrament, terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material Sel·leccionat procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments. Inclou aportació de material. Inclou realització d'assajos de densitat mín.1 ut/100ml
de v ia.

A0140000

0,006 h

Manobre

19,52

0,12

C13350C0

0,006 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

0,40

C1311440

0,006 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

88,61

0,53

C1502E00

0,002 h

Camió cisterna 8m3

42,49

0,08

C1331100

0,004 h

Motoaniv elladora petita

58,56

0,23

B0111000

0,003 m3

Aigua

1,01

0,00

B03DU220

1,101 m3

Terra seleccionada de préstec

5,40

5,95

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

0,12
1,24
5,95

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

7,31
0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,53

Pàgina
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1,37

1,40

0,01

10,00

11,00

0,050 m3

Aigua

1,01

0,05

C1502E00

0,010 h

Camió cisterna 8m3

42,49

0,42

C1331100

0,025 h

Motoaniv elladora petita

58,56

1,46

C13350C0

0,025 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

1,68

02.03.02

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,37
3,56
11,05
0,01

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

15,99
0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,47

m3 Paviment sauló garbellat,95%PM
Pav iment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'aniv ellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs.

A0140000

0,073 h

Manobre

B0322000

1,100 m3

Sauló garbellat

19,52

1,42

5,60

6,16

B0111000

0,050 m3

Aigua

1,01

0,05

C13350C0

0,150 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

67,39

10,11

C1502E00

0,008 h

Camió cisterna 8m3

42,49

0,34

C1331100

0,015 h

Motoaniv elladora petita

58,56

0,88

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

1,42
11,33
6,21

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

18,96
0,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,53

SUBCAPITOL 02.04 DRENATGE
02.04.01

m

Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m
Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada x 0.30 metres de profunditat.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

02.04.02

9 de diciembre de 2020

19,52

B0111000

m3 Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr
Ex cav ació per a rebaix en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroex cav adora-girotòria i càrrega directa sobre camió

C1501800

IMPORT

m3 Base granular 95% tot-u reciclat
Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del material al 95%
PM capa sub-base, si s'escau. Inclou formació de trencaigües. Inclou realització d'assajos de densitat mín.1
ut/100ml de v ia. Tot inclòs i totalment acabat.

C1501800

C1312340

SUBTOTAL

SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTACIÓ

m3 Excavació terra vegetal
Ex cav ació de terra v egetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció
d'Obra.

A0140000

02.02.04

PREU

2,43
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,50

m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsev ol tipus de terreny (inclós roca),
amb retro ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at a camió i transport dins de la mateix a obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.

A0140000

0,030 h

Manobre

%NAA150

1,500 %

Medis aux iliars

C13124C0

0,038 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

9 de diciembre de 2020

3,00%

19,52

0,59

0,60

0,01

149,16

5,67

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

0,59
5,67
0,01

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

6,27
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,46

Pàgina

14
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

02.04.03

C1501900

02.04.04

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

m3 Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.
0,050 h

Camió transp.20 t

48,12

MT01ARR010C

m

A0140000

0,290 h

Manobre

19,52

2,41
0,07

A012M000

0,290 h

Oficial 1a muntador

24,16

7,01

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

12,70

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,48

BD7J0030

1,020 m

Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm,doble paret, SN 8kN/m2, pressió
1

36,76

37,50

3,00%

1,50
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,55

m3 Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm
Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar. Inclou aportació de material.
Sorra reciclada de 0 a 5 mm de diàmetre

5,50

02.04.09

0,005 h

Camió cisterna de 8 m3 de capacitat

42,49

0,21

Pala carregadora sobre pneumàtics

88,61

0,97

MQ02ROV010I

0,040 h

Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.

60,50

2,42

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

3,60
8,25

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

11,85
0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,21

m3 Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix fins a 30 cm,
utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM. Inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments i v orera. Inclou aportació de material.

MT01ARZ030A

1,000 m3

Terra de prèstec, per reblert de rases.

5,10

5,10

MQ02CIA020J

0,015 h

Camió cisterna de 8 m3 de capacitat

42,49

0,64

MQ01PAN010A

0,015 h

Pala carregadora sobre pneumàtics

88,61

1,33

MQ02ROV010I

0,030 h

Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.

60,50

1,82

u

Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

3,79
5,10

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

8,89
0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,16

02.04.10

12,67
37,50
0,13

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

50,30
1,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,81

Formació cuneta formigó amb còdols 1.00 amplada x 0.30 m prof.
Formació de cuneta que inclou ex cav ació, terraplenat i formigonat segons pendent grafiat en plànols, amb protecció
de formigó H-20 de 15cm de gruix i de 1.00 metres d'amplada per 0.30 metres de profunditat. Inclosa formació de
junts de formigonat i empotrat de còdols de riu per aminorar la v elocitat de l'aigua.

3,00%

35,00
1,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,05

m3 Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2
Recobriment protector ex terior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a clav eguera

A0121000

0,250 h

Oficial 1a

23,38

5,85

A0150000

0,250 h

Manobre especialista

20,19

5,05

%NAA150

1,500 %

Medis aux iliars

10,90

0,16

B060300C

1,100 m3

Formigó HM-20/P/20, >=200kg/m3 ciment

59,55

65,51

02.04.11

u

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

10,90
65,51
0,16

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

76,57
2,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,87

Connexió a Xarxa drenatge Existent
Connex ió a Xarx a Ex istent. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions
de la direcció facultativ a.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

200,00
6,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

206,00

Pàgina

15

5,66

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

Broc pref. d'entrada-sortida d'aigües pluv. per pas de camins
D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes de formigó prefabricat, tipus EMBOCADURA PER A PAS DE CAMINS de GLS o similar, per entrada de les aigües pluv ials segons detall.
Inclosa connex ió a canonada, entrega amb cunetes i material corresponent. Inclou base de formigó entrada i sortida. Inclou mà d'obra i material necessari. Totalment acabat.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

m

8,25

9 de diciembre de 2020

IMPORT

Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm
Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret, corrugada ex terior i llisa interior, resistència a l'aix afament SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

m3 Cànon gestió terres sobrants de l'excavació
Cànon de gestió de terres sobrants de l'ex cav ació.

1,500 t

SUBTOTAL

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

0,011 h

9 de diciembre de 2020

02.04.08

PREU

2,41

MQ01PAN010A

02.04.07

QUANTITAT UD RESUM

2,41

MQ02CIA020J

02.04.06

CODI

Maquinaria..............................................................

Sense descomposició
Costos indirectes...........................

02.04.05

IMPORT

3,00%

150,00
4,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

154,50
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 02.05 SENYALITZACIÓ
02.05.01

ut

CODI

QUANTITAT UD RESUM

02.05.03

SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x 225mm, d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retroreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau
pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x 70x 70cm, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses
peces de fix ació. Totalment col·locada.

ut

PREU

SUBTOTAL

SiC senyal advertiment via verda, 25x50cm + suport fusta circ.
Subministra i col·locació de placa rectangular per a seny als de v ia v erda, d'alumini anoditzat, de 25cm d'amplada i
50cm d'alçada, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 50mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de
50x 50x 50cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=1,00m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

A0122000

0,500 h

Oficial 1a paleta

23,38

A0121000

1,000 h

Oficial 1a

23,38

23,38

A0140000

0,500 h

Manobre

19,52

9,76

A0140000

1,000 h

Manobre

19,52

19,52

A012M000

0,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

12,08

C1312340

0,200 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

16,95

A013M000

0,500 h

Ajudant muntador

20,76

10,38

C1503500

1,000 h

Camió grua 5t

47,81

47,81

C1503000

0,070 h

Camió grua

45,42

3,18

BBM31600

0,115 m2

Cartell p/seny al. alum.anod. acabat làm. retrorrefl.cl.RA1

336,76

38,73

D060M022

0,150 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

70,83

10,62

B13120A

5,000 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

10,00

50,00

BBM1AHAC

1,000 ut

Placa inform. p/seny al.tràn.,alumini anoditzat 60x 60cm làm. retr

74,42

74,42

B064300C

0,350 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

70,00

24,50

B13120A

2,500 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

10,00

25,00

02.05.02

ut

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

42,90
64,76
113,23

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

220,89
6,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

227,52

SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de 500x 130mm, d'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de
70x 70x 70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de seny alització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fix ació. Totalment col·locada.

02.05.04

ml

11,69

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

46,64
3,37
107,10
0,03

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

157,13
4,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

161,84

SiC.Barana de fusta de pi tractada h=0,9m
Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), amb
postes v erticals de 0,9 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clav ats al terreny 60 cm, amb un trav esser
horitzontal de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galv anitzat. Inclou formació de fonamentacions
de 40x 40x 40cm. Totalment muntat. Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativ a.

A0121000

1,000 h

Oficial 1a

23,38

23,38

A0140000

1,000 h

Manobre

19,52

19,52

B010920A

1,500 ml

Llistó de fusta de pi sec.circ. d=10cm

C1312340

0,200 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

84,74

16,95

A012N000

0,300 h

Oficial 1a d'obra pública

23,38

7,01

C1503500

1,000 h

Camió grua 5t

47,81

47,81

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

20,19

6,06

BBM31600

0,130 m2

Cartell p/seny al. alum.anod. acabat làm. retrorrefl.cl.RA1

336,76

43,78

B0A31000

0,150 kg

Clau acer

1,34

0,20

B13120A

5,000 ml

Suport fusta pi tractada autoclau D=100mm

10,00

50,00

B064300C

0,350 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

70,00

24,50

9 de diciembre de 2020

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................

42,90
64,76
118,28

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

225,94
6,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

232,72

Pàgina
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02.05.05

ut

5,00

7,50

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

13,07
7,70

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

20,77
0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,39

SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm
Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x 150mm, per a encastar en fonamentació de formigó de
150x 150x 200mm. Totalment instal·lada.

A0140000

0,500 h

Manobre

19,52

9,76

A0121000

0,500 h

Oficial 1a

23,38

11,69

B064300C

0,120 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

70,00

8,40

BQ43C010

1,000 ut

Pilona fusta tropical, quadrada, h=1000mm, 150x 150mm

60,15

60,15

9 de diciembre de 2020

IMPORT

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

21,45
68,55

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

90,00
2,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

92,70

Pàgina

18

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 04 CONTROL DE QUALITAT

03.01

04.01

ut

Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut
Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal ( Guants, casc, ulleres, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeix ement mèdic,...), elements de protecció
col·lectiv a ( ex tintor, lloger plataforma elev adora telescòpica articulada,...), equipaments per personal ( farmaciola,
lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió
comité seguretat i salut,...) i seny alització i abalisament.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

9 de diciembre de 2020

pa

PREU

SUBTOTAL

Control de Qualitat
Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat. Inclou: densitats i humitat "in situ" de les rases
de serv eis, inclós identificació de materials i resistència del terreny ex istent zona mur de contenció.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

3,00%

1.006,09
30,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.036,27
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9 de diciembre de 2020

IMPORT

3,00%

1.000,00
30,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.030,00

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
VIA VERDA SANT ANDREU SALOU
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 VARIS I IMPREVISTOS
05.01

ut

Redacció plànols AS BUILT de l'obra
Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els serv eis realment
ex ecutats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativ a.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

05.02

ut

3,00%

800,00
24,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

824,00

Reportatge fotogràfic diari
Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diariament de tots els
treballs ex ecutats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativ a.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................

9 de diciembre de 2020

3,00%

300,00
9,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

309,00
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