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 OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex es presentar la part associada al sistemes relativa a la senyalització ferroviària 
associada a l’execució de la xarxa tramviària unificada. 

Al llarg de l’annex es definiran les implantacions previstes i les modificacions a realitzar sobre la xarxa 
existent. 

 NORMATIVA  

Segons el requeriment del PPT [REQ.026] seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 
 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 
 Normes UNE. 
 Recomanacions CENELEC. 
 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 
 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 
 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 

espanyola sobre determinades matèries. 
 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 
 Normativa d’accessibilitat. 
 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

NORMA TÍTOL 

EN 50129 Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 

EN 50128 Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

EN 50159 Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

EN 50126 Aplicacions ferroviàries. Especificació de la fiabilitat, la disponibilitat i la seguretat 
(RAMS). 
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NORMA TÍTOL 

EN 50121-3 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Material rodant. 
Aparells. 

EN 50121-4 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 50122 Aplicacions ferroviàries. Instalꞏlacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50125-3 Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 45545-5 Aplicacions ferroviàries. Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris. Part 5: 
Requeriments de seguretat contra el foc als equips elèctrics. 

EN 50306 Aplicacions ferroviàries. Cables per a material rodant ferroviari amb un comportament 
especial davant el foc.  

EN 50155 Equips electrònics embarcats en el material rodant (compatibilitat electromagnètica, 
climàtic, xoc i vibració). 

EN 61375 Xarxa de comunicació del tren (TCN). 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN 61508 Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

IEEE C37.1 Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard  a l'entorn d'oficines. 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-5 Immunitat per equips a les subestacions elèctriques. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

En general, són aplicables totes les prescripcions que figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instalꞏlacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les i que es trobin en vigor en el moment de 
redactar el present Projecte. 

Aquestes normes d'aplicació seran especialment ateses per una entitat Inspectora, en cas que 
l'Administració decidís contractar-la per aquests fins. 

L'adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració, RENFE, FEVE, FERROCARRIL METROPOLITÀ que tinguin aplicació en els treballs a 
realitzar segons el parer del Director de les Obres. 

En cas de discrepàncies entre les normes anteriors i llevat de manifestació expressa en contra, s'entendrà 
vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 
s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat 
afectada. 

L’ADJUDICATARI està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar segons el parer del Director de les Obres, 
resolent aquest qualsevol possible discrepància entre ells. 

El CONTRACTISTA indicarà les normes d'assegurament de la qualitat que tenen implantades en les 
diferents activitats que realitzi la seva empresa (fabricació, instalꞏlació, enginyeria, proves i assajos, etc.). 

Si durant l'execució de fabricacions i muntatges, i abans de la recepció, entrés en vigor una altra normativa 
d'aplicació a aquest subministrament, l'adjudicatari, haurà de tenir-la en compte i implementar-sense cost. 

 ABREVIATURES 

ANS Acord de Nivell de Servei 

AP Punt d’Accés sense fils Wi-Fi  

BD Base de Dades 

CAPEX Inversions en bens de capitals 

COM Sistema de Xarxa de Comunicacions 

CTT Sistema de Videovigilància o Circuit Tancat de Televisió 

CTTe CTT Embarcat 

CTTl CTT en Línia 

ERPS Xarxa Ethernet amb Protecció en Anell  

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 
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IoT Internet de les coses 

IP Protocol Internet 

LRT Sistema de Transport Ferroviari Lleuger 

LTE 4G o Evolució a llarg termini: estàndard comunicacions sense fils per veu i dades a alta 
velocitat 

MEG Sistema de Megafonia 

MPEG Compressió digital de àudio i vídeo (Moving Picture Experts Group) 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

MU-MIMO Multiusuari sobre tecnologia ràdio de múltiples receptors i transmissors 

NMS Sistema de Gestió de Xarxa 

ONVIF Estàndard per Interfície Obert de Vídeo (IP) 

OPEX Despeses d’explotació 

PBX Central de commutació telefònica 

PCC Post de Comandament Central 

PCI-DSS Estàndard de Seguretat de Dades per a l’Industria de Targeta de Pagament 

PLC Autòmat Programable 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

R1 Xarxa primària de transport SDH de TRAM 

R2 Xarxa Gigabit Ethernet en anells per CTT de TRAM 

R3 Xarxa MPLS amb radioenllaços per TETRA i backbone de TRAM 

R4 Xarxa Gigabit Ethernet en anells per SIG de TRAM 

REQ.XXX Requeriment XXX traslladat del PPT al Document de referència R02 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

RF Radiofreqüència 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SBS Estació Base de Radiotelefonia 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SCD SCADA o Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SCN Node de Commutació Central de Radiotelefonia 

SDH Jerarquia Digital Síncrona 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SDN Xarxa Definida per Software 

SD-WAN Xarxa d’àrea estesa definida per software 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

SQL Llenguatge de Consulta Estructurada 

SS Fluxos espacials 

SSE Subestació Elèctrica de Tracció 

SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TCP Protocol de Control de Transport 

TEDS Serveis de Dades TETRA Millorats 

TRX Unitat de ràdio Transmissor-Receptor d’una estació base 

UTR Unitat Terminal Remota 

VoIP Servei de Veu sobre IP 

WLAN Xarxa sense fils 

WLC Controlador de Xarxa sense fils (punts d’accés) 

WPA Mecanisme estàndard de seguretat d’accés a WiFi 
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 DESCRIPCIÓ GENERAL 

4.1.   GENERALITATS 

Es modificarà la zona de Glòries per a contemplar l’extensió de la xarxa TramBesòs fins a la parada 
de Verdaguer. Aquesta parada, Verdaguer, exercirà les funcions de Terminal Provisional i es disposarà 
1 bretelle en l'accés a la mateixa (costat Glòries) per permetre les maniobres de mitja volta de 
les unitats. La zona de maniobres de Verdaguer estarà enclavada. 

A l’esquema presentat a continuació es resumeix la solució prevista, en base a les definicions existents a 
l’avantprojecte d’Explotació. 

 

Figura 1. Esquema de vies Fase 1 

L’escapament situat al tram central de Diagonal (entre P5 i P6) no se senyalitzarà , i tindrà un ús manual 
en cas de que sigui necessari realitzar-hi mitges voltes o serveis provisionals. 

La inclusió d’un sistema “Sense catenària” tipus Alimentació a Terra (ACT) a tota la zona Verdaguer- 
Glòries implica que l’espai central entre els carrils de circulació del tramvia estarà ocupat pel carril 
conductor del sistema ACT. 

Per tant, els elements a disposar a la via es disposaran descentrats respecte de l’eix de la via per evitar 
interferir amb dit carril conductor, adoptant així una disposició diferent a l’existent a les xarxes en servei 
TramBaix i TramBesòs, on aquests elements son instalꞏlats a l’eix de les vies. 

En el cas de la Senyalització Ferroviària, aquests elements s’identifiquen com els llaços de comandament 
d’itineraris, que comuniquen amb el tramvia a través d’antenes embarcades, de les quals es disposa una 
sota cada cabina de conducció. 

Per assegurar la comunicació entre el sistema sòl i el sistema embarcat, les antenes embarcades s’han 
de disposar en la vertical d’aquests elements. Així, per a poder circular correctament pel tram Verdaguer– 
Glòries, els tramvies hauran de disposar d’antenes descentrades respecte de l’eix longitudinal del 
tramvia. 

Al mateix temps, tots els tramvies de la Xarxa TramBesòs hauran de poder circular per aquest nou tram 
Verdaguer- Glòries. 

Per resoldre aquest problema i evitar el disposar antenes addicionals, es modificaran tots els llaços de 
comandament d’itineraris a la xarxa TramBesòs, substituint-los per llaços de comandament d’itineraris 
nous, descentrats respecte l’eix de la via. 

D’aquesta manera, també s’hauran de desplaçar les antenes embarcades de senyalització ferroviària de 
tota la flota de tramvies existent a la xarxa TramBesòs. 

El descentrament dels llaços i les antenes, per el cas de la senyalització ferroviària, serà cap a l’esquerra 
en el sentit de la marxa. 

4.2.   TECNOLOGÍA DE LA SOLUCIÓ 

S’utilitzarà la mateixa tecnologia existent per a la lògica de seguretat, és a dir enclavaments H&K HNP. La 
resta d’elements que s’adquireixin i instalꞏlin seran coherents amb les instalꞏlacions existents. 

4.3.   SISTEMA DE DETECCIÓ 

La solució de detecció que es proposa per a les noves zones de maniobra està basada en comptadors 
d'eixos, en interfície amb un controlador de seguretat similar als existents. 

4.4.   SISTEMA DE TELECOMANDAMENT I TELEDIAGNÒSTIC DE SENYALITZACIÓ 

Es preveu integrar les noves zones de maniobra de Glòries modificada i Verdaguer en el sistema de 
telecomandament i telediagnòstic de senyalització. 

Entre altres funcions, aquest sistema permetrà el rearmament i inicialització remota de les zones de 
maniobra o seccions de detecció. Aquest sistema s’anomena VABtrack. 

En l’abast del projecte s’inclou l’adaptació del sistema VABTrack a la nova situació dels enclavaments de 
Glòries modificat i el nou de Verdaguer, al PCC existent a Trambesòs. 

4.5.   COMANDAMENT AUTOMÀTIC D'ITINERARIS PER SAE 

Es realitzarà la integració del comandament automàtic amb el nou SAE. (el SAE serà qui, a través d’una 
interfície amb les antenes embarcades, comandarà les agulles, aportant el destí de la unitat) 

 

  ACTUACIONS PREVISTES  

5.1.   NOVES ZONES DE MANIOBRA 

5.1.1.   Nova zona de maniobra de Glòries 

Aquesta zona de maniobra serà de gran complexitat, pel nombre d'aparells de via i itineraris possibles. 
(per la zona de Glòries hi passen tots els serveis previstos a l’avantprojecte d’explotació). 

A continuació es presenta un esquema de principi d’implantació d’equips a aquesta zona. Es presenta a 
pàgina complerta degut a l’extensió de la zona.
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Figura 2. Enclavament Glòries 
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Aquesta zona de maniobra inclourà els següents elements. 

 Enclavament electrònic amb lògica H&K HNP. Inclou integració amb sistema VABTrack i tots els 
elements necessaris, incloent-hi la connexió amb node MPLS de Parada. Disposarà com a mínim 
de: 
 Equipament de cabines i distribució d’energia 

 Panell de comandament local 
 Les interfícies necessàries amb els aparells i elements de via de senyalització. 

 12 Accionaments motoritzats aptes per ACT. 2 d’ells són existents (desviament a Parada Glòries) i 
no es modificaran. 

 18 Senyals de maniobra de la mateixa tecnologia que les existents 

 18 llaços de comandament aptes per ACT 
 30 comptadors d’eixos tipus Frauscher 
 18 plaques fixes “M” de comandament d’agulla. Indiquen l’entrada a l’àrea on és actiu el 

comandament d’agulla des de la cabina. Sempre es disposen a la posició corresponent a cada llaç 
de comandament. 

 4 plaques fixes “LM”. Indiquen als conductors el punt de parada per a certs moviments. En concret, 
aquesta placa informa als conductors respecte al punt d’aturada a assolir per tal de garantir 
l’alliberació de l’aparell de via i permetre el moviment del mateix (per exemple, per realitzar un canvi 
de sentit i de via). Es disposen a les seccions N, H, I, D. 

5.1.2.   Nova zona de maniobra de Verdaguer (terminal provisional) 

A Verdaguer, durant el temps que duri aquesta Fase 1, els tramvies de la Xarxa TramBesòs podran realitzar 
mitja volta i continuar el servei en direcció TramBesòs. 

Tots els aparells de via seran d'accionament motoritzat. 

Es mostra a continuació un esquema de principi de la zona. 

Figura 3. Esquema d’equips Terminal provisional Verdaguer 

Aquesta zona de maniobra inclourà els següents elements. 

 Enclavament electrònic amb lògica H&K HNP. Inclou integració amb sistema VABTrack i tots els 
elements necessaris, incloent-hi la connexió amb node MPLS de Parada. Disposarà com a mínim 
de: 
 Equipament de cabines i distribució d’energia 

 Panell de comandament local 
 Les interfícies necessàries amb els aparells i elements de via de senyalització. 

 4 Accionaments motoritzats aptes per ACT. 
 3 Senyals de maniobra de la mateixa tecnologia que les existents 

 3 llaços de comandament aptes per ACT 
 6 comptadors d’eixos tipus Frauscher 
 3 plaques fixes “M” de comandament d’agulla. Indiquen l’entrada a l’àrea on és actiu el 

comandament d’agulla des de la cabina. Sempre es disposen a la posició corresponent a cada llaç 
de comandament. 

 No es planteja la instalꞏlació de plaques fixes “LM” en parada (seccions B i C), ja que es considera 
que la posició nominal d'estacionament a la mateixa garanteix l'alliberament del comptador d'eixos. 

 2 plaques fixes “FI VIA” per indicar al conductor del tramvia el final de les vies, disposada en pal o 
suport, al final de la via. 
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5.2.   ZONES DE MANIOBRA EXISTENTS 

5.2.1.   Enclavament La Farinera (bifurcació T4-T5,T6 actuals) 

Aquest enclavament serà totalment desmuntat i retirat. La nova configuració de complexitat de la zona, no 
permetrà usar els equips existents. 

5.2.2.   Enclavament actual de Glories 

Aquest enclavament serà totalment desmuntat i retirat. La nova configuració de complexitat de la zona, no 
permetrà usar els equips existents. 

5.2.3.   Resta d’enclavaments 

Com s’ha indicat prèviament, es modificaran tots els llaços de comandament d’itineraris a la xarxa 
TramBesòs, substituint el llaç disposat en posició central per llaços desplaçats lateralment. 

5.3.   ACTUACIÓ SOBRE EL SISTEMA VABTRACK 

5.3.1.   Inclusió de Glòries 

S’adaptarà el sistema VAB Track a nivell de sinòptic, base de dades i programació per integrar-hi el nou 
enclavament de Glòries. 

5.3.2.   Inclusió de Verdaguer 

S’adaptarà el sistema VAB Track a nivell de sinòptic, base de dades i programació per integrar-hi el nou 
enclavament de Verdaguer. 

5.4.   ACTUACIÓ SOBRE EL MATERIAL MÓBIL EXISTENT 

5.4.1.   Modificació de la posició de l’antena de comandament d’agulles 

Degut a la instalꞏlació d'un sistema d'alimentació per terra axial en el tram Verdaguer - Glòries, serà 
necessari desplaçar cap a l’esquerra en el sentit de la marxa, les antenes existents. 

Aquesta actuació caldrà realitzar-la sobre tots els tramvies existents de TramBesòs. 

5.4.2.   Interfície amb SAE 

Com s’ha indicat prèviament els tramvies existents es veuran modificats per admetre la funcionalitat 
necessària de comandament d’agulles automàtic per SAE. 

5.5.   NOU MATERIAL MÒBIL 

El pressupost del Projecte Constructiu no contempla aquestes actuacions sobre el nou material mòbil. 

5.5.1.   Antenes embarcades 

El nou material mòbil que s’adquireixi inclourà dues antenes, una sota cada cabina, en la posició 
descentrada prèviament comentada. 

5.5.2.   Interfície amb SAE 

Com s’ha indicat prèviament els tramvies nous admetran la funcionalitat necessària de comandament 
d’agulles automàtic per SAE. 

 ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL  

6.1.   FUNCIONALITAT DE L’ENCLAVAMENT DE GLÒRIES 

A continuació es defineix la funcionalitat a nivell d’itineraris a gestionar per l’enclavament de Glòries. Es 
presenten els itineraris previstos, agrupats per línies: 

6.1.1.   Serveis nominals 

Aquests itineraris corresponen al moviment dels trens entre la terminal provisional de Verdaguer i les 
terminals Gorg per una banda, i Estació de Sant Adrià  per una altra, tal i com es defineixen a l’avantprojecte 
d’explotació. 

A l’esquema i plànols presentats corresponen a:  

BLOC 1. Gorg-Verdaguer-Gorg 

 Itinerari AE 
 Itinerari EH 
 Itinerari HN 

 Itinerari OI 
 Itinerari IF 
 Itinerari FB 

BLOC 2. Sant Adrià del Besòs-Verdaguer-Sant Adrià del Besòs 

 Itinerari CE 
 Itinerari EH 

 Itinerari HN 
 Itinerari OI 
 Itinerari IF 

 Itinerari FD 

BLOC 3. Servei llançadora Ciutadella –Glòries- Ciutadella 

 Itinerari LJ 
 Itinerari JP 
 Itinerari PJ 
 Itinerari JM 

BLOC 4. Ciutadella-Gorg-Ciutadella (per rambla de la mina) 

 Itinerari LJ 
 Itinerari JP 
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 Itinerari PD 
 Itinerari CE (*) 
 Itinerari EK (*) 
 Itinerari KM (*) 

(*) NOTA: Al moment de redacció del present Projecte Constructiu de Sistemes, la implantació de traçat i 
aparells de via força ha de passar per la posició E aquest tràfic. En cas de que sigui possible incloure un 
aparell de via que permeti l’itinerari CP, serà necessari modificar lleugerament l’enclavament , i el bloc 
4 quedaria com segueix. 

BLOC 4 Alternatiu. Ciutadella-Gorg-Ciutadella (per rambla de la mina) 

 Itinerari LJ 
 Itinerari JP 
 Itinerari PD 

 Itinerari CP 
 Itinerari PJ 
 Itinerari JM 

6.1.2.   Serveis degradats 

Amb la disposició d’aparells de via prevista, és possible i recomanable deixar previstos diversos modes 
degradats per poder explotar la zona en configuració de serveis parcials, en cas de problemes a algunes 
de les vies i zones que articulen el nus tramviari de Glòries. 

 Itinerari IN 

Aquest itinerari es podrà usar en cas d’impossibilitat d’accés a les andanes de Glòries, i permetrà a les 
unitats mòbils que venen de Diagonal el retornar a dita zona. Aquest moviment s’haurà de realitzar sense 
viatgers. 

 Itinerari ED 

Aquest itinerari preveu la fallida de l’últim tram de l’extensió, permetent als tramvies que venen de Sant 
Adrià arribar a les andanes de Glòries i tornar cap a Sant Adrià. Aquest moviment es podrà realitzar amb 
viatgers. 

 Itinerari EB 

Aquest itinerari preveu la fallida de l’últim tram de l’extensió, permetent als tramvies que venen de Gorg 
arribar a les andanes de Glòries i tornar cap a Gorg. Aquest moviment es podrà realitzar amb viatgers. 

 Itineraris OH i HE 

Aquesta combinació d’ itineraris es podrà usar en cas de fallida de les seccions associades a Trambesòs, 
i permetrà que els tramvies que venen de Verdaguer puguin arribar a la parada de Glòries, donant ‘hi servei 
i posteriorment retornar cap a Verdaguer. Aquest moviment es podrà realitzar amb viatgers. 

 Itinerari NI 

Aquest itinerari permetrà, en cas de fallada del tram de l’extensió, però amb operativitat de la zona de 
Glòries, el que els serveis des de Gorg i Sant Adrià puguin estar operatius fins a Glòries. Aquest moviment 
es realitza sense viatgers, que es descarreguen i carreguen a la parada de Glòries. 

 Itinerari DE 

Aquest itinerari permetrà en cas de fallada del tram de l’extensió, que els tramvies que arriben des de Sant 
Adrià del Besòs, puguin retornar al seu origen. Aquest moviment es realitzarà amb viatgers. 

6.1.3.   Taula d’incompatibilitats 

Es presenta la taula d’incompatibilitats que s’implantarà a aquest enclavament. Es presenta a pàgina 
complerta degut al gran nombre d’itineraris existents. 
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TAULA D’ITINERARIS I INCOMPATIBILITATS. ENCLAVAMENT GLÒRIES 

DESIGNACIÓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

AE EH HN OI IF FB CE FD LJ JM JP EK KM PD PJ IN ED EB OH NI HE DE 

1 AE  +     +     +     + +   + + 

2 EH +  +    +     +     + + +  + + 

3 HN  +              +   + + +  

4 OI     +           +   + +   

5 IF    +  +  +    +    +    +   

6 FB     +  + +      +   + +    + 

7 CE + +    +      +     + +   + + 

8 FD     + +        +   + + +   + 

9 LJ          + +    +        

10 JM         +  +  +  +        

11 JP         + +    + +        

12 EK + +   +  +      +    + +   + + 

13 KM          +  +           

14 PD      +  +   +    +  + +    + 

15 PJ         + + +   +         

16 IN   + + +              + +   

17 ED + +    + + +    +  +    + +  + + 

18 EB + +    + + +    +  +   +    + + 

19 OH  + + +    +        + +   + +  

20 NI   + + +           +   +    

21 HE + + +    +     +     + + +   + 

22 DE + +    + + +    +  +   + +   +  

On s’ha disposat un símbol “+” implica que aquests itineraris son incompatibles i no es podran establir simultàniament. Les parelles d’itineraris sense aquest símbol son compatibles i es podran establir simultàniament. 

 





 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 02 – Senyalització Ferroviària (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-SIG-DG-00096-C_1_2_2-Annex 2 - Senyalització Ferroviària (Fase 1).docx  1 

 

6.2.   FUNCIONALITAT DE LA TERMINAL PROVISIONAL VERDAGUER 

A continuació es defineix la funcionalitat a nivell d’itineraris a gestionar per l’enclavament de Verdaguer. 
Es presenten els itineraris previstos: 

6.2.1.   Serveis nominals 

Aquests itineraris corresponen al moviment dels trens a la terminal provisional de Verdaguer, tal i com 
es defineixen a l’avantprojecte d’explotació. 

 Itinerari AB 

Entrada del tramvia a l’andana sentit Francesc Macià. El conductor haurà d’estacionar en la posició 
nominal d'aturada en parada. Es descarregaran viatgers i es procedirà a canviar de cabina. 

 Itinerari AC 

Entrada del tramvia a l’andana sentit Glòries. El conductor haurà d’estacionar en la posició nominal 
d'aturada en parada. Es descarregaran viatgers i es procedirà a canviar de cabina. 

 Itinerari BD 

Un cop realitzat el canvi de cabina, el conductor realitzarà una petició d'itinerari de sortida a través del 
sistema de comandament d'agulles. 

 Itinerari CD 

Un cop realitzat el canvi de cabina, el conductor realitzarà una petició d'itinerari de sortida a través del 
sistema de comandament d'agulles.. 

6.2.2.   Taula d’incompatibilitats 

Es presenta la taula d’incompatibilitats que s’implantarà a aquest enclavament. Es presenta a pàgina 
complerta degut al gran nombre d’itineraris existents. 

TAULA D’ITINERARIS I INCOMPATIBILITATS. 
ENCLAVAMENT VERDAGUER 

DESIGNACIÓ 
1 2 3 4 

AB AC BD CD 

1 AB  + +  

2 AC +  + + 

3 BD + +  + 

4 CD  + +  

On s’ha disposat un símbol “+” implica que aquests itineraris son incompatibles i no es podran establir 
simultàniament. Les parelles d’itineraris sense aquest símbol son compatibles i es podran establir 
simultàniament. 

 

6.3.   FUNCIONS DE SEGURETAT I FUNCIONS DE NO SEGURETAT. 

Les funcions de seguretat de la nova senyalització ferroviària seguiran la metodologia GAME de 
demostració de seguretat, per a confirmar l’equivalència a nivell global amb les que ja disposen les xarxes 
TramBaix i TramBesòs. 

L'aplicació d'aquest principi de demostració de Seguretat es realitzarà d'acord a la metodologia plantejada 
pel Servei STRMTG en el seu document "Principi "GAME"(Globalment Al menys Equivalent). Metodologia 
de demostració". 

La resta de funcionalitats seran iguals que les ja existents, i no serà necessari el realitzar una demostració 
de seguretat. 

El Contractiste haurà de seguir les directrius fixades pel Pla de Seguretat ferroviària de l'ATM i el Sistema 
Gestió Seguretat Tramviària de l'operador. 

6.4.   FUNCIÓ DE COMANDAMENT AUTOMÀTIC D’AGULLES PER SAE 

La interfície amb el SAE disposarà com a mínim de les següents prestacions: 

 Al pas per cada llaç de comandament d’agulles, el tramvia realitzarà una petició automàtica per 
arribar a la destinació programada de manera totalment transparent per al conductor. La informació 
provindrà del SAE Embarcat. 

 L’enclavament disposarà de taula d’equivalències identificant la destinació transmesa pel SAE amb 
l’itinerari a establir. 

 La botonera de comandament embarcada tindrà preferència sobre les peticions automàtiques. 
 Quan el sistema SAE embarcat no es trobi en condicions de comandar automàticament les agulles, 

aquesta informació es farà arribar al conductor del tramvia. 
 El sistema controlarà l’encesa de l’enllumenat dels polsadors de comandament d’agulles, complint la 

funció d’indicar al conductor que una petició ha d’ésser realitzada. Es diferenciarà de mode visible 
pel conductor quan es necessari que ell accioni la petició, respecte de la situació nominal on serà el 
sistema de comandament automàtic d’agulles qui la realitzi. 

6.5.   FUNCIONS DES DE CENTRE 

La solució de programari VABtrack permet la monitorització i el control dels controladors de senyalització 
seleccionats del centre de control tècnic d'una estació de treball PC. Les parts de la solució són: 

 Monitorització i visualització de l'estat de la instalꞏlació de senyalització, i. e. Representació dels 
elements físics de la ruta i el seu estat. 

 Sistema d'alarma per a les rutes inadmissibles. 
 El funcionament de la unitat, en particular l'opció de la ruta. 
 Visualització del nombre de vehicles detectats. 

 La visualització i el seguiment periòdic dels circuits de via (HFP, HSK, HFK). 
 La funció remota de reinici durant bastidors del controlador. 
 Avaluació de les dades històriques (OOEventViewer). 
 Protecció contra l'accés no autoritzat. 

Totes aquestes funcions estaran disponibles per els nous enclavaments de Glòries i Verdaguer. 
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 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

L’arquitectura del sistema a instalꞏlar es basa en la solució VABTrack, on els enclavaments son gestionats 
per un sistema central amb possibilitat d’actuació a distància. 

La lògica de seguretat recau sobre els controladors locals (enclavament H&K HNP), i la comunicació amb 
el sistema central recau a la xarxa de comunicacions. 

Es mostra una figura de concepte de l’arquitectura a disposar. 

 

Figura 4. Arquitectura enclavaments- Post de Comandament Central 

 ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

Les especificacions tècniques dels equips es troben als documents PPTP. 

 INTERFÍCIES 

Es presenten en aquest capítol les principals interfícies a implementar. 

9.1.   INTERFÍCIE AMB EL SAE 

Es definirà i s’instalꞏlarà, de mode conjunt amb el proveïdor del nou SAE, una interfície que permeti assolir 
les prestacions identificades prèviament. 

9.2.   INTERFÍCIE AMB LA SEMAFORITZACIÓ 

Del mateix mode que a la infraestructura existent, els enclavaments de Glòries i Verdaguer disposaran 
contactes lliures de potencial, o solució equivalent, per informar al sistema de regulació semafòric de 
l’establiment dels itineraris que afecten al tràfic..  

Aquesta interfície utilitzarà exactament els mateixos equips i la mateixa lògica que ja funciona en altres 
enclavaments de les xarxes existents. 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B_1_2_3-Annex 3 - Senyalització Viària (Fase 1).docx   

 

  

 FULL DE CONTROL DE QUALITAT 

DOCUMENT Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1).. 

PROJECTE 
Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada.  
Projecte Constructiu de Sistemes. 

NOM FITXER BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B 

AUTOR 
FIRMA AAF     

DATA 10/01/2019     

VERIFICAT 
FIRMA MMI     

DATA 31/01/2019     

DESTINATARI  

NOTES  





 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B_1_2_3-Annex 3 - Senyalització Viària (Fase 1).docx   

 

 

 ÍNDEX 

1. OBJECTE DE L’ANNEX ...................................................................................................................... 1 
2. NORMATIVA ........................................................................................................................................ 1 
3. ABREVIATURES ................................................................................................................................. 2 
4. DESCRIPCIÓ GENERAL ..................................................................................................................... 3 
4.1. GENERALITATS ............................................................................................................................... 3 
4.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA. ARQUITECTURA ............................................................................. 3 

4.2.1. Principi d’actuació dels detectors ........................................................................................ 4 
4.2.2. Principi d’actuació de les senyals ........................................................................................ 4 
4.2.3. Principi d’actuació dels reguladors ...................................................................................... 4 

4.3. ABAST DEL PROJECTE ................................................................................................................... 4 
5. ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL ............................................................................................................ 5 
5.1. SEMÀFORS DE TRAMVIA................................................................................................................ 5 
5.2. DETECCIÓ DEL TRAMVIA ............................................................................................................... 5 

5.2.1. CONDICIONANTS DEL SISTEMA DE DETECCIÓ ........................................................... 5 
5.2.1.1. Operació de xarxa conjunta ................................................................................................ 5 
5.2.1.2. Equipament actual: .............................................................................................................. 5 
5.2.1.3. Obsolescència ..................................................................................................................... 6 
5.2.1.4. Condicionants del Sistema d'alimentació d'electricitat per a la tracció ............................... 6 
5.2.1.5. Condicionants d’operació .................................................................................................... 6 
5.2.1.6. Solució proposada ............................................................................................................... 6 
5.2.2. Detectors en àmbit ACT ...................................................................................................... 7 
5.2.3. Detectors en infraestructures existents ............................................................................... 7 
5.2.3.1. Especificació funcional dels detectors actuals en infraestructures existents ...................... 7 
5.2.3.2. Especificació funcional dels nous detectors a instal·lar en infraestructures existents........ 8 
5.2.4. Emissores embarcats per a la detecció en àmbit ACT ....................................................... 8 
5.2.5. Emissors embarcats per a la detecció en infraestructures existents .................................. 8 

5.3. SISTEMA DE PETICIÓ DEGRADADA .............................................................................................. 8 
5.3.1. Condicions funcionals del treball de Comandament d’Emergència .................................... 9 
5.3.2. Ubicació del comandament d’Emergència dins del tramvia ............................................... 9 

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ........................................................................................................ 9 
7. PRINCIPIS D'IMPLANTACIÓ .............................................................................................................. 9 
7.1. SITUACIÓ DELS SEMÀFORS TRANVIARIS .................................................................................... 9 

7.1.1. Gestió dels moviments a contra via en las zones de via doble .......................................... 9 
7.1.2. Gestió de los moviments a contra via en las zones de via simple ....................................... 9 
7.1.3. Implantació de obstacles fixes en la immediació dels encreuaments viaris/tramviaris. ...... 9 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1)..  

 

 

 BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B_1_2_3-Annex 3 - Senyalització Viària (Fase 1).docx 

 

 ÍNDEX 

7.2. SITUACIÓ DELS DETECTORS ......................................................................................................... 9 
7.2.1. Situació dels detectors en las infraestructures existents de TramBaix i TramBesòs .......... 9 
7.2.2. Hipòtesis per al posicionament de detectors en el tram de nova construcció ................... 10 
7.2.3. Situació del detector de presència Dp. .............................................................................. 10 
7.2.4. Situació del detector de presència en parades ................................................................. 10 
7.2.5. Situació del detector de cancel·lació Dc ............................................................................ 11 
7.2.6. Situació del detector d'aproximació Da ............................................................................. 11 
7.2.7. Detectors intermedis (reserva) .......................................................................................... 11 
7.2.8. Criteris de posicionament respecte a altres elements potencialment pertorbadors .......... 11 

7.3. SITUACIÓ DELS RECEPTORS DE PETICIÓ DEGRADADA DE PRIORITAT ............................... 11 
7.3.1. Gestió dels moviments a contra via a les zones de via doble ........................................... 11 
7.3.2. Gestió dels moviments a contra via a les zones de via simple ......................................... 11 

8. ESPECIFICACIÓ TÈCNICA ............................................................................................................... 12 
8.1. BÀCULS, COLUMNES I SUPORTS ................................................................................................ 12 

8.1.1. Bàculs ................................................................................................................................ 12 
8.1.2. Columnes ........................................................................................................................... 12 
8.1.3. Suports ............................................................................................................................... 12 

8.2. SEMÀFORS ..................................................................................................................................... 12 
8.2.1. Semàfors de tramvia .......................................................................................................... 12 

8.3. DETECTORS TRAMVIARIS ............................................................................................................ 13 
8.3.1. Equip embarcat de detecció per a àmbit ACT. .................................................................. 13 
8.3.2. Sistema Transceptor selectiu / magnètic en àmbit ACT .................................................... 14 
8.3.3. Equip embarcat de detecció per a infraestructures existents ............................................ 14 
8.3.4. Detector sòl monobloc en infraestructures existents ......................................................... 14 

8.4. CABLES D’INTERCONNEXIÓ DELS DETECTORS ....................................................................... 14 
8.4.1. Cable multiparell amb doble blindatge ............................................................................... 14 
8.4.2. Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ................................................................................... 14 

8.5. 8.5.   SISTEMA DE PETICIÓ DEGRADADA: COMANDAMENT D’ EMERGÈNCIA ....................... 15 
9. INTERFÍCIES ...................................................................................................................................... 15 
9.1. MATERIAL MÒBIL ........................................................................................................................... 15 

9.1.1. Elements a instal·lar .......................................................................................................... 15 
9.1.2. Límit d'abast: ...................................................................................................................... 15 

9.2. SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ ........................................................................................... 15 
9.2.1. Límit d'abast: ...................................................................................................................... 15 

9.3. SISTEMA DE REGULACIÓ DEL TRÀFIC ....................................................................................... 15 
9.3.1. Límit d'abast: ...................................................................................................................... 15 

9.4. OBRA CIVIL ..................................................................................................................................... 16 
9.4.1. Límit d'abast: ...................................................................................................................... 16 

 ÍNDEX 

 

 ÍNDEX DE TAULES 

 

Taula 1. Normativa específica principal ............................................................................................ 2 

Taula 2. Abreviatures ........................................................................................................................ 3 

Taula 3. Característiques tècniques comuns als semàfors de LEDs .............................................. 13 

 

 

 ÍNDEX DE FIGURES 

 

Figura 1. Zonificació d'implantació de detectors ............................................................................... 6 

 

 

 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B_1_2_3-Annex 3 - Senyalització Viària (Fase 1).docx  1 

 

  

1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex és descriure les actuacions referents als sistemes de detecció i semaforització 
tramviària per la gestió del sistema de priorització en cruïlles previst per a la connexió de les xarxes de 
tramvia de Barcelona. 

2.   NORMATIVA  

Seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

NORMA TÍTOL 

EN 50129 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 

EN 50128 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

EN 50159 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

EN 50126 
Aplicacions ferroviàries. Especificació de la fiabilitat, la disponibilitat i la seguretat 
(RAMS). 

EN 50121-3 
Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Material rodant. 
Aparells. 
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NORMA TÍTOL 

EN 50121-4 
Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 50122 
Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50125-3 
Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 45545-5 
Aplicacions ferroviàries. Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris. Part 5: 
Requeriments de seguretat contra el foc als equips elèctrics. 

EN 50306 
Aplicacions ferroviàries. Cables per a material rodant ferroviari amb un comportament 
especial davant el foc.  

EN 50155 
Equips electrònics embarcats en el material rodant (compatibilitat electromagnètica, 
climàtic, xoc i vibració). 

EN 61375 Xarxa de comunicació del tren (TCN). 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN 61508 
Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

IEEE C37.1 
Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard  a l'entorn d'oficines. 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-5 Immunitat per equips a les subestacions elèctriques. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

EN 50128 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

NORMA TÍTOL 

EN 50159 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

Taula 1. Normativa específica principal 

En general, són aplicables totes les prescripcions que figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les i que es trobin en vigor en el moment de 
redactar el present Projecte. 

Aquestes normes d'aplicació seran especialment ateses per una entitat Inspectora, en cas que 
l'Administració decidís contractar-la per aquests fins. 

L'adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració, RENFE, FEVE, FERROCARRIL METROPOLITÀ que tinguin aplicació en els treballs a 
realitzar segons el parer del Director de les Obres. 

En cas de discrepàncies entre les normes anteriors i llevat de manifestació expressa en contra, s'entendrà 
vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 
s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat 
afectada. 

L’adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per l'Administració 
i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar segons el parer del Director de les Obres, resolent aquest 
qualsevol possible discrepància entre ells. 

El contractista indicarà les normes d'assegurament de la qualitat que tenen implantades en les diferents 
activitats que realitzi la seva empresa (fabricació, instal·lació, enginyeria, proves i assajos, etc.). 

Si durant l'execució de fabricacions i muntatges, i abans de la recepció, entrés en vigor una altra normativa 
d'aplicació a aquest subministrament, l'adjudicatari, haurà de tenir-la en compte i implementar-sense cost. 

3.   ABREVIATURES 

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 

Abreviatura  

ACT 
Alimentació Contínua per Terra (sistema de alimentació de tracció per mitjà de un 
tercer carril de captació embegut a la plataforma) 

API Aplicació per Programació d’Interfície 

BD Base de Dades 

CPD Centre de Processat de Dades 

HMI Interfície home-màquina 
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Abreviatura  

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

LAN Xarxa Local Ethernet 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

PCC Post de Comandament Central 

PLC Autòmat Programable 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

SSE Subestació Elèctrica de Tracció 

SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 

VoIP Servei de Veu sobre IP 

Taula 2. Abreviatures 

4.   DESCRIPCIÓ GENERAL 

4.1.   GENERALITATS 

El sistema de Semaforització garanteix la coordinació de la circulació dels tramvies en la via pública 
compartida amb la resta d’usuaris de la via (vianants, bicicletes, vehicles a motor, etc.). 

Por una altre part el sistema de Semaforització dota al tramvia de un sistema de prioritat semafòrica amb 
l’objecte de optimitzar la velocitat comercial. 

Com a hipòtesis, els reguladors que s’instal·lin en l’àmbit del present projecte constructiu, seran d’idèntica 
tecnologia i funcionament que la resta dels ja existents en les xarxes tramviàries TramBaix i TramBesòs, 
especialment a nivell de protocol de comunicacions. Es planteja en el moment de la redacció del present 
projecte, la possible evolució tecnològica a nivell dels reguladors semafòrics, les noves especificacions es 
desconeixen a data de signatura. 

En tot cas, per al present projecte, s'ha pres com a criteri de disseny que les solucions plantejades 
permeten o simplifiquin una futura evolució a tecnologies de regulació i estratègies de priorització més 
avançades. 

Els reguladors del sistema de Semaforització tramviari s’integren en el Sistema de Semaforització 
Municipal de Barcelona a tots els efectes: coordinació, control, monitorització, comandament, etc. No 
obstant això, en l'actualitat es disposa, en el Centre de Control del tramvia, d’un programa client del 
Sistema Centralitzat de Control de Tràfic (que estarà ubicat en dependències municipals) i que permet als 
operadors del tramvia, únicament per les cruïlles afectades, la recepció d'una alarma general de disfunció 
de la cruïlla. 

La prioritat es realitza a través de detectors disposats a distancies específiques de los semàfors de tramvia 
d’entrada a les cruïlles. 

Donats els prolongats temps d’alliberament o de neteja dels tramvies, l’aspecte habitual del semàfor 
tramviari és en vermell. La fase del tramvia, que pot coincidir o no amb una fase de vehicles existents, 
s’activa per tant, sota demanda. Amb la mateixa finalitat, es detecta el moment en que el tramvia allibera 
la cruïlla i s’allibera la fase. 

Es disposa d’un aspecte de “pre-senyalització” que informa al conductor que s’ha llançat la petició de 
prioritat i en quin moment aquesta serà efectuada. 

El sistema de detecció és selectiu. Disposa, per altre banda, d’un comandament d’emergència accionat 
sota demanda del conductor com a modus degradat del sistema de detecció (avaria del sistema) o como 
petició de sortida “intempestiva” després de la detenció prolongada del vehicle tramviari por qualsevol 
motiu. 

Tot i que la circulació habitual és “a dretes”, el sistema de Semaforització funcionarà correctament en cas 
de explotació degradada, amb circulacions a contra via. 

4.2.   DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA. ARQUITECTURA 

Al llarg del traçat del tramvia els semàfors de les cruïlles estan coordinats entre si per optimitzar la capacitat 
del sistema del tramvia. El funcionament de tots els elements present en una intersecció està gestionat per 
un regulador de cruïlla. 

El principi que regeix la filosofia de control per la regulació semafòrica en el traçat objecte del projecte 
consisteixen el següent: 
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 detectar el tramvia en sentit ascendent a la cruïlla 

 calcular l’instant teòric del cicle en el qual el tramvia arriba a la cruïlla. 

 analitzar a nivell de regulador la possibilitat d’assignar pas al tramvia 

 indicar al conductor, abans que el tramvia arribi al punt de decisió per frenar o no, si tindrà pas.  

Els mitjans principals dels que es disposen per gestionar el principi descrit són de tres tipus: 

 Un sistema d’adquisició d’informació per mitja de detectors 

 Un sistema de tractament i gestió d’aquesta informació per el regulador de la cruïlla 

 Un sistema de visualització per mitja de senyals lluminosos 

4.2.1.   Principi d’actuació dels detectors 

La seva missió és detectar el pas d’un tramvia. Estan codificats per evitar deteccions intempestives. 

Amb la finalitat d’anticipar les accions als reguladors, segons l'estratègia de priorització implementada 
actualment a les xarxes tramviàries de Barcelona, els detectors s’ubiquen en tres tipus de posicions 
diferents i realitzen les següents funcions: 

 Detector d’aproximació: Situat en el punt més allunyat de la cruïlla des del que s’ha de tenir en compte 
el tramvia. 

 Detector de línia d’aturada: Situat alguns metres per davant de la línia dels semàfors. Significa una 
petició d’urgència en cas de no haver funcionat el detector d’aproximació. 

 Detector de cancel·lació: Situat després de la cruïlla. Permet al sistema comprovar que el tramvia 
pel que s’ ha realitzat una acció reguladora ha esclarit la cruïlla. 

La posició dels punts de detecció a cada cas dependrà de la marxa del tramvia a la zona,de les condicions 
topogràfiques locals i de si existeix parada abans de la cruïlla. 

4.2.2.   Principi d’actuació de les senyals  

Senyal de pre-senyalització: 

El senyal de pre-senyalització pel conductor del tramvia consisteix en un semàfor d’un focus de color blanc 
amb un pictograma en forma de triangle que s’instal·la a sobre del semàfor del tramvia, per garanteix la 
seva màxima visibilitat. 

El senyal de pre-senyalització passa per tres estats successius la seqüència del qual és sempre la mateixa: 

 Apagat: indica que no es detecta cap tramvia que s’acosti a la cruïlla. La duració d’aquest estat és 
variable. 

 Blanc intermitent: el regulador indica que ha rebut la detecció del tramvia. Normalment, aquest estat 
serà provocat per l’arribada del tramvia al detector d’aproximació. El blanc intermitent no té més valor 
que el d’indicar una demanda de prioritat registrada, però no dona informació sobre l’acció en 
conseqüència. A partir d’aquest moment, el regulador de la cruïlla intentarà donar pas al tramvia, 
tenint en comte les condicions de la cruïlla i en particular el temps de recorregut fins la cruïlla. La 
duració d’aquest estat és variable, encara que sempre igual o superior a tres segons per raons de 
visibilitat 

 Blanc fix: el regulador indica que donarà pas al tramvia. La duració d’aquest estat és fix però 
programable. Per tant, l’encès del blanc fix precedeix a l’encès del senyal de pas al tramvia en 

un temps sempre igual. L’apagat del blanc fix i l’encesa del focus de barra vertical (pas del 
tramvia) sónsimultanis. La durada d’aquest estat correspon al màxim dels temps necessaris en 
totes les cruïlles per recórrer la distància entre el punt de decisió i la línia dels senyals sense 
acceleració, més dos segons per endavant en el moment de creuar el punt de decisió (per 
tenir en compte la reacció del conductor e inèrcia del tramvia), menys tres segons per endavant 
en l’encès del “verd” al tramvia sobre el moment de creuar la línia dels senyals. En ésser 
aquest el temps corresponent al cas més desfavorable, en algun cas el blanc fix s’encendrà 
amb  bastant antelació a l’arribada del tramvia en el punt de decisió. 

Senyal de tramvia: 

El semàfor de tramvia es composa de dos o tres focus amb una franja blanca il·luminada sobre fons circular 
en color negre, el seu significat següent: 

 Una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions que la llum 
vermella no intermitent; 

 Una franja blanca vertical il·luminada permet el pas al front; 

 Una franja blanca obliqua, cap a l'esquerra o cap a la dreta, il·luminada, indica que està permès el 
pas per girar a l'esquerra o a la dreta respectivament; 

 Una franja, vertical u obliqua, il·luminada intermitentment, indica que el tramvia ha de detenir-se en 
les mateixes condicions que si es tractés d’una llum groga fixa. 

4.2.3.   Principi d’actuació dels reguladors 

Des de la detecció del tramvia, el regulador analitza l’estat de la cruïlla, és a dir: 

 El pla de regularització actiu en aquest moment. 

 La fase en curs 

 La informació dels reguladors veïns 

 Els temps de seguretat necessari abans d’iniciar una “fase tramvia” 

amb l’objectiu de donar pas l’abans possible al tramvia. El regulador està llavors en situació d’informar al 
conductor sobre les condiciones de pas en la cruïlla indicant-l’hi la futura evolució dels estats del senyal 
mitjançant el triangle de presenyalització, especialment el moment de l’obtenció d’autorització de pas. 

4.3.   ABAST DEL PROJECTE 

La presentació de l’objecte del present projecte en quant al sistema de semaforització es limita al 
subministrament, instal·lació, connexió i posada en servei de: 

 Els equips embarcats de detecció de tramvies, requerides per a la semaforització prioritzada de la 
Fase 1 de la xarxa unificada, a instal·lar en els tramvies següents: 

 18 unitats Alstom Citadis 302 corresponents a la operació del la xarxa TramBesòs 

 Es considera que les noves unitats adquirides per l'operació de la xarxa unificada es 
subministraran equipades amb elements de detecció funcionalment compatibles amb els 
elements definits en el present document. 

 Els equips de sòl de detecció de tramvies, requerits per ambdues zones geogràfiques definides en 
capítols posteriors 

 331 detectors sòl corresponents a la substitució dels equips existents en la xarxa TramBesòs 
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 54 detectors sòl corresponents a la substitució dels equips existents en la xarxa per la Diagonal 

 Els semàfors tramviaris a instal·lar en las noves infraestructures de la Fase 1. 

 Els elements receptors de petició degradada a instal·lar en les noves infraestructures de la Fase 
1 

Així com totes les prestacions subjectes a la realització de les anteriors en terminis d’estudis, 
documentació, probes, formació i garantia. 

5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL 

5.1.   SEMÀFORS DE TRAMVIA 

Amb l’objectiu d’evitar una possible confusió per part d’altres usuaris, els semàfors tramviaris en les 
interseccions disposaran de simbologia pròpia del sistema, diferent de la del trànsit rodat i/o de vianants i 
coherent amb la de la xarxa tramviària existent. 

El semàfor de tramvia es composa de tres o quatre focus amb un triangle de presenyalització en un dels 
focus i una franja blanca il·luminada sobre fons circular en color negre als altres, el seu significat següent: 

 Un triangle de color blanc de presenyalització; 

 Una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions que la llum 
vermella no intermitent; 

 Una franja blanca vertical il·luminada permet el pas al front; 

 Una franja blanca obliqua, cap a l'esquerra o cap a la dreta, il·luminada, indica que està permès el 
pas per girar a l'esquerra o a la dreta respectivament; 

 Una franja, vertical u obliqua, il·luminada intermitentment, indica que el tramvia ha de detenir-se en 
les mateixes condicions que si es tractés d’una llum groga fixa. 

Els semàfors de vehicles i vianants corresponen a les característiques utilitzades per aquest tipus de 
semàfors, complimentat totes les normes que s’especifiquen en este documento. 

Los semàfors per tramvia mostraran un aspecte completament diferent als semàfors per a vehicles viaris. 
Aquest aspecte serà perfectament distingible des d’una distància tal que permeti frenar des d’una una 
velocitat de 80kph, inclosa la senyal de presenyalització. 

 

Els semàfors de control del tramvia estaran constituïts per mòduls circulars de 200 mm de diàmetre, 
similars als de vehicles, però amb colors i contingut intern diferent. 

Addicionalment els semàfors de tramvia/metro lleuger hauran de portar integrat un receptor per al 
comandament d'emergència, ubicat de manera discreta i que permeti l'accés del radiotelegrama de petició 
de pas a aquest receptor (ex, si els caps són metàl·lics no s’instal·larà en el seu interior). 

Els caps seran grocs, encara que eventualment podran demanar-se subministrades amb un RAL específic. 

5.2.   DETECCIÓ DEL TRAMVIA 

El sistema de detecció i seguiment del pas del tramvia per un accés estarà format per almenys tres 
detectors, situat el primer a distància suficient per a la predicció de l'arribada del tramvia (detector 
d'aproximació “Da”), el segon prop de la línia de detenció del semàfor del tramvia (detector de presència 
“Dp”), i el tercer a la sortida de la intersecció (detector de cancel·lació “Dc”). 

S'utilitzaran detectors totalment selectius, amb una unitat a bord del tramvia i una altra unitat en la calçada 
en el punt de detecció. 

L'arribada del tramvia a un accés d'una intersecció es produeix passant per aquests detectors en l'ordre 
indicat (Da - Dp – Dc). La posició d'aquests detectors en relació amb l'accés a la intersecció dependrà de 
la velocitat del tramvia i de les condicions topogràfiques i els temps i paràmetres de regulació de la 
intersecció. 

El sistema de detecció estarà compost per un equip emissor embarcat en el tramvia, i el detector 
pròpiament dit situat encastat en paviment en l'eix de via. 

L'equip embarcat emet constantment una freqüència característica que és reconeguda pel detector en 
terra. Aquest detector tanca un contacte de sortida quan rep aquest senyal. 

El tancament del contacte de detecció indica per tant la presència d'un tramvia a la zona de detecció. El 
detector únicament reacciona a la freqüència específica de l'emissor, evitant-se així la detecció imprevista 
d'altres vehicles o màquines. 

5.2.1.   CONDICIONANTS DEL SISTEMA DE DETECCIÓ 

5.2.1.1.   Operació de xarxa conjunta 

Els nous tramvies adquirits i equipats com a requeriment per a l'explotació de la xarxa d'operació unificada, 
hauran de poder circular per les xarxes TramBaix i TramBesòs amb exactes prestacions i funcionalitats 
que els existents. [Condicionant 1] 

Els tramvies existents en les explotacions de TramBaix i TramBesòs han de poder circular pel tram d'unió 
objecte del present projecte, amb exactes funcionalitats als nous tramvies adquirits i equipats com a 
requeriment per a l'explotació de la xarxa d'operació unificada. [Condicionant 2] 

5.2.1.2.   Equipament actual: 

Els tramvies i infraestructures existents estan equipats en l'actualitat amb els següents materials de 
detecció: 

 Material embarcat: 

 Emissor / Receptor: ERL120/1282 - Marca BALOGH 

 Antena: ANT80LP - Marca BALOGH, situat en el centre del bogibogi remolc, en el eix longitudinal 
del mateix. 

 Interface embarcat: CELS160 - Marca BALOGH 

 Material fixat a terra: Detector DERL80 – Marca BALOGH, enllaçat a 1 entrada del regulador de 
cruïlla associat, i situat en el eix de via 
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 Norma de Detecció: El conjunt embarcat emet constantment una freqüència característica, quan 
pansa sobre un detector incrustat a la via, aquesta senyal de reconeixement provoca el tancament 
del contacte de la sortida del detector. 

El sistema de detecció embarcat compleix també la funció de lectura d'etiquetes per a la funció de 
reposicionament del SAE. 

El sistema de detecció implementat a la xarxa unificada ha d'unificar igualment aquestes dues funcions 
(detecció per la semaforització viària i reposicionament SAE) [Condicionant 3] 

5.2.1.3.   Obsolescència 

Els materials indicats en el capítol anterior instal·lats en els tramvies existents es troben en ruptura d'estoc 
per fi del cicle de vida. 

El subministrador BALOGH constata que no disposa en estoc de cap producte (sòl o embarcat) 
compatibles amb les referències actuals i amb funcionalitats idèntiques. 

5.2.1.4.   Condicionants del Sistema d'alimentació d'electricitat per a la tracció 

Es planteja en el present projecte la implementació d'un sistema d'alimentació de tracció alternatiu a la 
catenària, consistent, a nivell de la infraestructura, en un tercer carril d'alimentació embegut en la 
plataforma en el seu eix central. D'ara endavant, anomenarem a aquest sistema ACT - Sistema 
d’alimentació contínua per terra. 

A nivell embarcat, actualment, el conjunt de detecció i captació es planteja situat en el bogi remolc central. 

Es considera com a hipòtesis de disseny, que els actuals equips de detecció embarcats, definits en capítols 
anteriors, són mecànica i funcionalment compatibles amb el sistema de captació APS embarcat. Per tant 
no es requereix una reubicació dels mateixos. [Condicionant 4] 

De la mateixa manera, a nivell de la infraestructura, es consideren les següents condicions d'implantació, 
induïdes per aquest sistema respecte als elements de detecció: 

 Els elements de detecció en infraestructura no podran situar-se en l'eix de via, en configuració 
idèntica a l'actual. Es considera, de manera conservadora, la necessitat d'establir una zona lliure 
d'elements conductors de 20 cm a cada costat de l'eix de via. [Condicionant 5] 

 Els elements de detecció conductors no podran tenir una dimensió longitudinal a la via superior a 
8m, de manera que puguin posicionar-se longitudinalment en paral·lel a les seccions conductors del 
sistema d'alimentació ACT, sense perjudici del mateix. 

5.2.1.5.   Condicionants d’operació 

La configuració actual de vies exigeix una operació no polaritzada dels tramvies (la configuració de vies 
permet el canvi d'orientació dels tramvies en la línia, no podent associar una cabina activa per a cada sentit 
de marxa). [Condicionant 6] 

5.2.1.6.   Solució proposada 

El sistema de detecció proposat ha d'adequar-se als condicionants establerts en els capítols anteriors. 
Amb aquests condicionants, es preconitza les següents característiques del sistema de detecció: 

 Els elements emissors del sistema de detecció embarcat, estaran situats en el modulo de cabina, 
descentrat respecte a l'eix longitudinal del tramvia. 

 Es plantegen dos sistemes de detecció diferents, aplicables segons l'àmbit geogràfic: 

1. En el tram de la unió, en el qual es implementarà el sistema d'alimentació de tracció pel sòl: 
 Els detectors s'implantessin descentrats respecte a l'eix de via, cap al costat dret, segons el 

sentit nominal de circulació, d'acord a les restriccions indicades en l'esquema següent: 

ZONA D'IMPLANTACIÓ DE DETECTORS DE SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

ZONA D'IMPLANTACIÓ DE DETECTORS DE SEMAFORITZACIÓ

1.
43

5 
m

m

40
0 

m
m

SENTIT NOMINAL DE 
CIRCULACIÓZONA D'EXCLUSIÓ SISTEMA DE TRACCIÓ

40
0 

m
m

40
0 

m
m

carril

Eix de via

carril
 

Figura 1. Zonificació d'implantació de detectors 

 Els detectors hauran de ser dimensionament compatibles amb l'esquema anterior, no 
excedint les seves dimensions: 

 Transversalment a la via: inferior a 40 cm 

 Longitudinalment a la via: inferior a 8m 

2. En les infraestructures existents de les xarxes actuals del TramBaix i del TramBesòs, es 
mantindrà un sistema de detecció situat en l'eix de via 

Per tant, a nivell embarcat, tota la flota de trens operant a la futura xarxa unificada hauran d'estar equipats 
de: 

 Equips d'emissió i recepció, situats al centre del bogi remolc, en l'eix longitudinal del mateix, d'acord 
a la configuració actual. 

 Equips d'emissió i recepció, situats all mòdul de cabina, descentrat respecte a l'eix  longitudinal del 
tramvia: 

 Els elements emissors del sistema de detecció hauran d'estar duplicats sota ambdues cabines. 

 Els elements emissores/receptors del sistema de detecció hauran d'estar descentrats cap al costat 
dret en sentit de la circulació, una distància suficient de manera que permeti la seva detecció pels 
detectors embeguts en infraestructura 

No ha de requerir-se un sistema de commutació al canvi de secció geogràfica. Tots dos sistemes han de 
ser funcionals estant simultàniament actius. 

Cadascun dels  sistemes de  detecció implementat  en  cadascun  dels  àmbits  geogràfics  referenciats 
anteriorment ha de permetre igualment la funció de reposicionament del SAE. 

A causa de l'obsolescència dels equips emissors actualment instal·lats en la flota de TramBaix i 
TramBesòs, les noves unitats adquirides per a l'operació a la xarxa unificada no podran ser equipades d'un 
material idèntic ni compatible amb els detectors existents en aquesta infraestructura. 

En aquest context, es planteja: 

 Equipar les noves unitats d'un nou sistema d'emissió/recepció 

 Reemplaçar en les unitats actuals el sistema d'emissió/recepció 
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 Substituir els actuals detectors per un nou model 

De cara a assegurar una operativitat màxima de les xarxes en explotació es proposa  la següent 
metodologia d'execució: 

En les caixes actuals on se situen els detectors existents, s’instal·larà al costat del mateix un detector del 
nou model subministrat pel projecte 

En cas de requerir-se una adequació de l'obra civil, està serà a càrrec del present projecte, havent de 
consensuar-se amb l'explotador la metodologia d'execució que minimitzi les afeccions a l'operació. 

El model instal·lat haurà de permetre una operativitat simultània de tots dos sistemes de detecció, podent 
circular sobre la infraestructura vehicles equipats amb qualsevol dels dos models emissors (actual i futur). 

Serà a càrrec del present projecte la prestació de configuració a nivell regulador que permeti el tractament 
simultani d'ambdues senyals, bé sigui mitjançant lògica cablejada o programada, de manera que les 
cruïlles afectades mantinguin una funcionalitat idèntica a l'actual. 

Una vegada finalitzada la instal·lació dels nous detectors en paral·lel als actuals, es procedirà al 
reemplaçament seqüencial dels equips emissors/receptors actuals 

5.2.2.   Detectors en àmbit ACT 

La infraestructura del tramvia estarà equipada, amb un sistema de detecció i identificació de les 
composicions, per aconseguir així una perfecta sincronització de la semaforització. 

El dispositiu de detecció tramviari disposat en l'àmbit geogràfic del sistema ACT haurà de permetre una 
detecció magnètica i selectiva. S'haurà de subministrar i instal·lar l'equipament sol així com els detectors 
associats en l'armari regulador. 

Els llaços o antenes de detecció hauran d’instal·lar-se a la “Zona d'implantació de detectors de 
semaforització” identificada en la figura 1, a aproximadament 100mm sota el pla de rodolament. Els llaços 
no hauran de ser visibles una vegada que el recobriment definitiu de la plataforma sigui executat. Es 
prestarà especial atenció a la correcta orientació dels llaços per *assegurar la detecció selectiva (antena 
embarcada en els tramvies en la part anterior dreta de la cabina del conductor) 

El llaç es connectarà mitjançant un cable multípar en una arqueta dedicada a aquest efecte en les 
proximitats del llaç mitjançant una caixa de connexió IP67. 

El dispositiu de detecció tramviària haurà de permetre: 

 La detecció magnètica del tramvia 

 La detecció selectiva del tramvia (comunicació amb l'antena embarcada). Aquesta detecció selectiva 
es mantindrà a 1 mitjançant la detecció *magnètica fins al pas complet del tramvia. En el cas d'una 
unitat en moviment el tancament del contacte de detecció es mantindrà un temps mínim de 2 segons 
per assegurar la lectura de la informació en el regulador. 

 Permetre identificar una informació de sortida imminent (informació de tancament de portes o similar) 
en estació 

 Generar una informació de fallada de llaç 

Els detectors instal·lats en l'armari del regulador hauran de generar contactes secs, que hauran de 
cablejar-se a les entrades del regulador. 

Els llaços i detectors proposats no hauran de patir cap degradació funcional generada per la proximitat del 
sistema d'alimentació pel sòl. D'igual manera, no hauran d'induir cap pertorbació en el funcionament del 
mateix. 

Els llaços i detectors proposats hauran de ser compatibles amb el material embarcat disposat en els 
tramvies existents per a la detecció en l'àmbit geogràfic APS. 

L'equipament instal·lat haurà de ser compatible amb el emissor embarcats definit en el capítol 5.2.3. 

5.2.3.   Detectors en infraestructures existents 

De cara a minimitzar les afeccions a la funcionalitat de les xarxes existents, es planteja una dispositiu de 
detector amb funcionalitats i prestacions anàlogues als actuals. 

Es descriu a continuació la funcionalitat actual del detector: 

5.2.3.1.   Especificació funcional dels detectors actuals en infraestructures existents 

Las infraestructures existents estan equipades en l’actualitat amb els següents materials de detecció: 

 Material fixat a terra: Detector DERL80 – Marca BALOGH, enllaçat a 1 entrada del regulador de 
cruïlla associat, i situat en el eix de via 

 Norma de Detecció: El conjunt embarcat emet constantment una freqüència característica, quan 
passa sobre un detector incrustat a la via, aquest senyal de reconeixement provoca el tancament del 
contacte de la sortida del detector. 

 Estat del contacte enviat al regulador: 

 

DERL 80 

0 

1 

Zona de detecció 
  

Desplaçament 
emisor 

muntat a vagó 
central 

No  detecció Detecció No  detecció 

Estat logic  

Estat Contacte 

1500 mm
 

El tancament del contacte detecció indica la presència d’un emissor a la zona de detecció. El detector 
només reacciona al reconeixement de la freqüència específica de l’emissor ERL 12, evitant així la detecció 
intempestiva de vehicles o de màquines circulant a la plataforma. 
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Nota: El contacte de detecció resta tancat mentre un emissor es troba a la zona de detecció qualsevol que 
sigui el temps de presència (detecció de la unitat quan està parada). En el cas d’una unitat en moviment, 
el tancament del contacte de detecció es manté durant 2 segons per assegurar que la informació ha estat 
tinguda en compte pel regulador de la cruïlla. 

5.2.3.2.   Especificació funcional dels nous detectors a instal·lar en infraestructures existents 

El dispositiu de detecció tramviari a instal·lar en infraestructures existents haurà de disposar de 
funcionalitats i prestacions anàlogues als actuals. 

Serà a càrrec del present projecte tota adaptació a nivell maquinari, programari o de programació 
necessària per mantenir la funcionalitat actual dels creus afectats . 

En cas de requerir-se una adequació de l'obra civil, està serà a càrrec del present projecte, havent de 
consensuar-se amb l'explotador la metodologia d'execució que minimitzi les afeccions a l'operació. 

Els detectors proposats hauran de ser compatibles amb el material embarcat disposat en els tramvies 
existents per a la detecció en l'àmbit geogràfic de les infraestructures existents. 

L'equipament instal·lat haurà de ser compatible amb el emissor embarcats definit en el capítol 5.2.3. 

5.2.4.   Emissores embarcats per a la detecció en àmbit ACT 

L'equipament instal·lat haurà de ser compatible amb el detector sol definit en el capítol 5.2.2. Cada tramvia 
de la flota existent serà equipat de: 

 Dos conjunts emissor/receptor (un per cabina) inclosos les seves connexions  

 Dues unitats embarcades de interfície dels conjunts emissor/receptor (un per cabina) 

 Dues peces de suport dels conjunts emissor/receptor (una per cabina). La utilització de atenuadors 
de vibració (silent-bloc) és recomanable en qualsevol configuració i indispensable en cas de 
muntatge sota bogi. 

 Dues peces de suport o enrackat de les unitats embarcades de interfície dels conjunts 
emissor/receptor (una per cabina). 

 Els cables necessaris per a la instal·lació d'aquests elements, a excepció d'aquells llocs a disposició 
pel material mòbil entre la cabina i el connector disposat sota la cabina 

 Els cables i connectors necessaris per a la connexió entre les unitats de interfície embarcades i el 
calculador SAE, a excepció d'aquells llocs a disposició pel material mòbil 

Els conjunts emissor/receptor seran almenys IP66. 

La ubicació del conjunt emissor/receptor sota el vehicle haurà d'escollir-se, tenint en compte: 

 Ha de permetre una transmissió òptima del senyal: 

 Els conjunts emissor/receptor hauran de situar-se de manera que estiguin centrades sobre l'eix del 
detector solc (tolerància de +/- 5cm). 

 Els conjunts emissor/receptor hauran d'estar fixats a una altura màxima de 25 cm respecte al plànol 
de rodolament. 

 Ha de minimitzar-se la seva exposició a les condicions ambientals 

 Adequar-se a les condicions constructives del material mòbil existent, tenint en compte les seves 
característiques mecàniques (geomètriques, fonts de calor, possibilitats de projeccions d'olis, 
carburants, ets) i electromagnètiques (presència de motor i circuits de potència en el bogi de cabina) 

 Considerar la presència d'altres sistemes embarcats situats en el mateix entorn, sense que això 
suposi un minvament a les prestacions funcionals sol·licitades: 

 Antena de senyalització ferroviària situada sota cabina, descentrada des de l'eix longitudinal 
del vehicle cap al costat esquerre en el sentit de circulació. La posició i freqüències d'emissió 
són a definir dins de l'abast del present projecte. 

 Elements de detecció/emissió del sistema d'alimentació pel sòl. 

5.2.5.   Emissors embarcats per a la detecció en infraestructures existents 

L'equipament instal·lat haurà de ser compatible amb el detector solc definit en el capítol 5.2.3. 

Els tramvies existents a les xarxes TramBaix i TramBesòs estan equipats en l'actualitat amb els següents 
materials de detecció: 

 Emissor / Receptor: ERL120/1282 - Marca BALOGH 

 Antena: ANT80LP - Marca BALOGH, situada en el centre del bogi remolc, en el eix longitudinal del 
mateix. 

 Interface embarcat: CELS160 - Marca BALOGH 

Norma de Detecció: El conjunt embarcat emet constantment una freqüència característica, quan passa 
sobre un detector incrustat a la via, aquest senyal de reconeixement provoca el tancament del contacte de 
la sortida del detector. 

L'emissor/receptor de detecció tramviari a instal·lar en infraestructures existents haurà de disposar de 
funcionalitats i prestacions anàlogues als actuals. 

L'emissor/receptor proposats hauran de ser compatibles amb el material sòl disposat per a la detecció en 
l'àmbit geogràfic de les infraestructures existents. 

5.3.   SISTEMA DE PETICIÓ DEGRADADA 

Actualment les infraestructures i material mòbil existents a les xarxes *TramBaix i *TramBesòs estan 
equipats d'un sistema de petició degrada de prioritat compost de: 

 Comandament 

 Receptor sol 

El conductor del tramvia disposa d’una caixa de telecomandament a la cabina que envia un ordre a un 
receptor situat en el suport del semàfor, mitjançant la qual és realitza la demanda de prioritat del tramvia 
en el regulador. 

En el regulador, el *telecomandament és considera com una entrada digital més (1 entrada per sentit de 
circulació) i la seva acció correspon a l’activació d’un detector Dp. 

El mateix sistema serà implementat en les noves infraestructures. 

El present projecte haurà de subministrar i instal·lar un receptor per cada cruïlla i sentit d'aproximació 
tramviari compatible amb els emissors actuals. 
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5.3.1.   Condicions funcionals del treball de Comandament d’Emergència  

Les condicions de treball indicades en (1), es resumeixen a continuació: 

1. El comandament d’emergència ha de treballar exclusivament des de la línia de parada l'encreuament. 

2. El comandament d'emergència únicament ha de ser utilitzat quan el conductor ha arribat a la línia de 
parada i no s'ha activat la prioritat en l'encreuament. 

5.3.2.   Ubicació del comandament d’Emergència dins del tramvia 

El comandament d'emergència se situa en cadascuna de les cabines de conducció del tramvia 

Com es pot observar en l'esquema de la figura, se situen 2 receptors amb les seves respectives antenes, 
en cadascuna dels caps dels semàfors que donen protecció d'accés a l'encreuament. 

 

 

Partint que l'abast dels emissors situats en el cap del tramvia és d'aproximadament 10m. 

Una vegada que el conductor del tramvia estableix que no ha estat detectat a la seva arribada a la línia de 
parada, ja que el triangle de presenyalització no s'ha activat. El conductor pren el comandament 
d'emergència i ho premerà. 

Una vegada que el conductor prem el comandament d'Emergència, el funcionament del sistema queda 
descrit en el capítol anterior. 

Aquest esquema funcional és aplicable tant a configuracions de via simple o vies dobles. 

6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El Sistema de detecció embarcat estarà format per tots els equipaments de detecció definits anteriorment, 
així com les seves connexions de comunicació i alimentació elèctrica. L'energia d'alimentació, en el cas 
requerit, serà proveïda pel sistema d'alimentació embarcada propi del material mòbil 

El Sistema de detecció sòl estarà format per tots els equipaments de detecció definits anteriorment, així 
com les seves connexions de comunicació i alimentació elèctrica. L'energia d'alimentació, en el cas 
requerit, serà proveïda per equipament que a aquest efecte disposen els armaris reguladors, fora de l'abast 
del present projecte. 

El sistema de semaforització tramviària estarà format per tots els equipaments de semaforització definits 
en el present document, així com les seves connexions d'alimentació elèctrica. L'energia d'alimentació serà 
proveïda per equipament que a aquest efecte disposen els armaris reguladors, fora de l'abast del present 
projecte. 

7.   PRINCIPIS D'IMPLANTACIÓ  

7.1.   SITUACIÓ DELS SEMÀFORS TRANVIARIS 

Es planteja la instal·lació de un semàfor tramviari per cada itinerari d’ aproximació a un cruïlla. 

7.1.1.   Gestió dels moviments a contra via en las zones de via doble 

En el cas de plataforma amb ambdues vies juntes, ha d'assegurar-se la visibilitat del semàfor tramviari des 
d'un tramvia accedint a l'encreuament des de la via contrària al sentit nominal de marxa. En cas que 
aquesta visibilitat no sigui possible, s'haurà d’instal·lar un segon semàfor en una ubicació alternativa. 

7.1.2.   Gestió de los moviments a contra via en las zones de via simple 

En el cas de vies en configuració de doble via simple, tots els creus d'aquestes zones estaran equipats 
amb un semàfor de tramvia en el sentit “contra via” perquè es puguin realitzar amb seguretat les 
circulacions pels creus. 

7.1.3.   Implantació de obstacles fixes en la immediació dels encreuaments viaris/tramviaris. 

Segons estableix la “Guide d'implantation dess obstacles fixes à proximité des intersections 
tramways / voies routières” redactat pel STRMTG (Service Technique dess Remontées Mécaniques et 
des Transports Guidés) i editat pel Ministeri de Transports, d'equipaments Turístics i del Mar de França, 
és necessari preveure una “Zona lliure d'obstacles fixos” en els voltants de les cruïlles s entre la traça 
tramviària i altres vies. 

Aquesta zona es defineix  segons l'esquema següent. Depenent la longitud de la mateixa de la velocitat 
màxima de pas (veure guia). 

GLO

1,5 m

1,5 m

2 m

46,3 m
(para v = 50km/h)

Vía 
Tramvia

Vía 
Tramvia

Calçada 
viària

ZONA LLIURE 
D’OBSTACLES FIXOS

 

Els suports instal·lats en aquesta zona no hauran de presentar un parell resistent superior a 570 daNm 

7.2.   SITUACIÓ DELS DETECTORS 

7.2.1.   Situació dels detectors en las infraestructures existents de TramBaix i TramBesòs 

De cara a minimitzar les afeccions a la funcionalitat de les xarxes existents, es planteja un dispositiu 
detector amb característiques mecàniques i requeriments quant a obra civil anàlogues a les existents de 
manera que permeti aprofitar les infraestructures existents. 

En cas de requerir-se una adequació de l'obra civil, està serà a càrrec del present projecte, havent de 
consensuar-se amb l'explotador la metodologia d'execució que minimitzi les afeccions a l'operació. 

No es planteja a priori modificació de la ubicació dels detectors existents. 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 02 – Senyalització Viària (Fase 1)..  

 

10 BXU1-PCS-ING-10-SLT-DG-00097-B_1_2_3-Annex 3 - Senyalització Viària (Fase 1).docx 

 

En cas de requerir-se la seva reubicació per un canvi tecnològic, els estudis de replanteig i parametrització 
dels reguladors afectats correra a càrrec del present projecte. 

7.2.2.   Hipòtesis per al posicionament de detectors en el tram de nova construcció 

Les següents hipòtesis són considerades per a l'establiment dels criteris d'implantació de detectors en el 
tram de la Diagonal de nova construcció, objecte del present projecte: 

 Emissor embarcat actiu situat sota cabina, aproximadament a 3 metres de l’extrem anterior del 
tramvia, descentrat cap a la dreta segons el sentit de la marxa 

 Operació mixta d'unitats simples (33m) i composicions dobles (66m)  

Els plànols de replanteig de balises del present projecte consideren, a més: 

El sistema de prioritat de semàfors, del mateix mode que es fa actualment per a les línies de TramBaix i 
TramBesòs, es gestionarà mitjançant PrefTran, integrat dins de les funcionalitats del controlador semafòric 
RegCD. Aquest sistema ha estat desenvolupat per ETRA. 

 No existeix un sistema de comunicació inter-regulador que permeti una transferència local de les 
informacions de detecció entre creus. Les informacions de detecció es comuniquen a cada regulador 
d'encreuament que requereixi aquesta informació mitjançant connexió directa cablejada. 

 Es plantegen, a nivell de reservis d'obra civil, ubicacions teòriques de detectors addicionals que 
poguessin utilitzar-se en un futur, en cas que es modifiqués la estratègia de priorització 

El replanteig de balises haurà de ser, en tot cas, revisat en fase d'execució, en funció de: 

 Plànols d'infraestructura finalment dissenyada 

 Ubicació i prestacions de l'emissor embarcat finalment escollit 

 Estratègia de Prioritat implementada 

 Capacitats de processament del regulador 

 Gestió de l'antena embarcada en unitat remolcada 

 Repartiments de temps en el plans semafòrics finalment dissenyats 

7.2.3.   Situació del detector de presència Dp. 

La línia de parada es defineix la línia perpendicular al desplaçament del tramvia que indica el punt final de 
detenció per a un tramvia 

La línia de parada per al tema que ens incumbeix ve sempre associada a un semàfor de tramvia. Un 
semàfor de tramvia és, per definició, un senyal no ultrapassable. 

La línia de parada pot ser de dos tipus: 

1. Límit entre dos tipus de paviments a l'entrada d'un encreuament o d'un pas de vianants. 

2. No existeix diferenciació en el paviment, i per tant, el tramvia s'ha de detenir en un punt tal que li 
sigui còmode veure l'estat del semàfor de tramvia. 

Estimem que aquesta distància és de l'ordre de 1m entre el semàfor i l'extrem de tramvia. 

El detector de presència Dp s'ha de situar en la posició corresponent a la ubicació de l'antena en el material 
mòbil, detingut enfront del semàfor. Ha d'assegurar que un tramvia que es pari davant el semàforl'hagi 
activat amb la seva antena. 

En tot cas la ubicació del Dp ha de garantir  la visió del semàfor des de la cabina  del conductor. 
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7.2.4.   Situació del detector de presència en parades 

En les parades situades davant d'una intersecció o pas de vianants, en què a la sortida de la parada 
existeix un semàfor de control del tramvia, el detector de presència se situa de tal manera que es trobi sota 
l'antena emissora al moment de la parada en estació. 

En principi sempre es considera el punt de parada del tramvia la fi de l'andana i inici de rampa –transició 
a vorera - en el costat de la parada més proper a un encreuament i pas de vianants. 

Aquest posicionament és necessari per permetre rebre la informació prèvia a la sortida d'estació 
(tancament de portes) enviada per l'emissor embarcat. 

El detector en estació permet, a més, enviar al regulador la informació d'arribada i sortida d'estació. 
Aquesta informació pot ser utilitzada para recalcular el temps i l’aproximació a la cruïlla 

En l'esquema següent es defineix la distància precisa: 
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POSICIÓ DP EN SORTIDA DE PARADAS
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7.2.5.   Situació del detector de cancel·lació Dc 

La funció del detector de cancel·lació és informar al controlador de l'instant quan el tramvia ja ha començat 
a sortir de l'encreuament. 

Coneixent aquesta informació, es pot iniciar els canvis d'estat necessaris per donar pas a altres vehicles 
amb la mínima pèrdua de temps. 

El Dc es posiciona en el limiti de l'última zona de conflicte de l'encreuament, a la sortida del mateix. 

L'objectiu és que el tramvia sigui detectat tan aviat com el “nas” del mateix ha abandonat la zona de 
conflicte. 

7.2.6.   Situació del detector d'aproximació Da 

El detector d'aproximació s'ha de situar a una distància de la intersecció suficient perquè el regulador tingui 
temps de reaccionar i donar pas al tramvia en qualsevol situació de les fases de la intersecció quan es rep 
el senyal d'arribada del tramvia al detector d'aproximació. El temps de trajecte del tramvia fins a la 
intersecció ha de ser per tant superior al temps màxim de reacció del regulador. Aquest temps màxim de 
reacció depèn dels següents factors: 

 Estratègia de prioritat de la intersecció (es veurà en altres apartats mes avanci) 

 Característiques de l'estructura de fases de la intersecció 

 Temps de les fases 

 Intensitats de tràfic en els accessos 

 Temps mínims de les fases 

La distància del detector d'aproximació ha de garantir un temps de trajecte superior al temps màxim 
de reacció del regulador. El detector es pot situar per tant a distàncies majors, definint-se en el 
regulador el temps de trajecte corresponent a la posició real del detector d'aproximació. 

Es planteja com a solució optimitzada la utilització, com a detector d'aproximació, del detector de 
cancel·lació o el detector de presència de la intersecció anterior, o d'una altra intersecció mes llunyana. En 
aquesta forma s'aprofiten els detectors que ja són necessaris per a cada accés, i solament s'agreguen 
detectors nous en casos especials. (Hi haurà casos en els quals per elevats temps mínims no podrà ser 
utilitzatcom a Da el Dp de la cruïlla anterior). 

En l'estudi que s'haurà de realitzar per a l'ajust dels temps i paràmetres del sistema de regulació semafòrica 
del tramvia s'hauran d'efectuar els càlculs necessaris per definir el detector d'aproximació que s'utilitzarà 
en cada accés de les interseccions i corregir si és necessari (per canvis en les velocitats objectiu o altres 
motius) les implantacions dels detectors Da 

7.2.7.   Detectors intermedis (reserva) 

En el cas que la distància entre dos detectors sigui massa important o s'identifiqui una zona potencialment 
generadora de pertorbacions de la marxa tipus (zonade vianants…) es  preveuran  les reserves 
necessàries d'obra civil que permetin una posterior ubicació d'un detector intermedi, que podria ser 
utilitzables en una futura evolució de les capacitats i estratègies de priorització. 

7.2.8.   Criteris de posicionament respecte a altres elements potencialment pertorbadors 

De manera indicativa, s'estableixen a priori les següents distàncies a respectar entre les antenes bucles i 
els elements següents: 

 Sistemes de detecció per bucle inductiu (20 à 100KHZ) : La distància mínima a respectar a un costat 
i a l'altre dels detectors és de 2m sobre una mateixa via 

 Circuits de via (dades a confirmar pel subministrador): respecte a la freqüència de treball de circuits 
de via tradicionals (20 à 30 KHZ), les distàncies a respectar són les mateixes que per als detectors 
inductius, 2m. En absència de dades confirmades, per seguretat, es preconitza una distància de 
3m. 

 Sistema de petició d'itinerari: mateix criteri que per als bucles inductives, 2m mínim. 

 Altres sistemes potencialment pertorbadores no identificats: es preconitza una distància mínima de 
3m. 

De manera general, aquestes regles d'implantació han de ser confirmades per mitjà d'una anàlisi de potència 
espectral dels sistemes potencialment pertorbadores, a realitzar pel titular. 

7.3.   SITUACIÓ DELS RECEPTORS DE PETICIÓ DEGRADADA DE PRIORITAT 

Tots els semàfors de tramvia estaran equipats d'un receptor de comandament de petició degradada de 
prioritat. 

7.3.1.   Gestió dels moviments a contra via a les zones de via doble 

En el cas de plataforma amb ambdues vies juntes, ha d'assegurar-se que el receptor del comandament de 
petició degradada permet la detecció d'un comandament activat des d'un tramvia sol·licitant accedir a 
l'encreuament des de la via contrària al sentit nominal de marxa. En cas que aquesta recepció no sigui 
possible amb el detector instal·lat per al sentit nominal de marxa, s'haurà d’instal·lar un segon detector en 
una ubicació alternativa i que permeti ambdues deteccions. 

7.3.2.   Gestió dels moviments a contra via a les zones de via simple 

En el cas de vies en configuració de doble via simple, totes les cruïlles d'aquestes zones estaran 
equipades amb un semàfor de tramvia (amb funcionalitat de recepció de comandament d'emergència) 
en el sentit “contra via” perquè es puguin realitzar amb seguretat les circulacions pels creus. (sense Da, 
es tracta d'un moviment degradat i per tant amb prestacions reduïdes. L'absència de Da forçarà majors 
temps d'espera tramvia). 
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8.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  

8.1.   BÀCULS, COLUMNES I SUPORTS 

Aquest capítol té com a objecte especificar les característiques tècniques dels bàculs, columnes i suports, 
a ser utilitzats al subsistema de semaforització del present projecte. 

8.1.1.   Bàculs 

Els bàculs són elements de sustentació que permeten la fixació d’un conjunt de semàfors mitjançant la 
utilització d’allargadors amb baixants i de suports. 

Els bàculs compleixen amb la següent normativa vigent: HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. 

Els bàculs disposen en el seu baixant d’un sistema de fixació composat per una platina en angle recte per 
fixació posterior del cos del semàfor i d’un suport especial que incorpora un mànec i, la seva corresponent 
femella d’1 polzada i ½ per fixació del semàfor en posició vertical. 

Junt a la base de fixació, els bàculs també disposen d’una obertura protegida amb porta per facilitar la 
instal·lació del cablejat intern, cablejat extern, connexió de cables d’energia i connexió del cable de circuit 
de terres. 

Els bàculs estan construïts amb xapa d’acer de 4mm d’espessor galvanitzada en calent per immersió. 

La secció dels bàculs es troncocònica decreixent i afegeix a la base, mitjançant soldadura, una platina de 
forma circular, cartell triangular i quatre trepans esquinçats a la base, a fi de permetre l’ajust horitzontal 
òptim del conjunt semàfor/bàcul. 

El sistema d’ancoratge és per subjecció al basament de formigó que està proveït de 4 perns de 24mm 
de diàmetre amb les seves corresponents volanderes i femelles i, un tub de PVC de 4” permetent 
aquest l’entrada directe de cables a l’interior del bàcul. 

Els allargadors incorporen a la punta dues platines en forma d'"U” invertida per fixació del baixant i a l’altre 
extrem quatre trepants esquinçats, permetent aquests, l’ajust vertical del semàfor. Una vegada ajustada la 
posició correcta del semàfor, l’allargador es fixa definitivament a la punta del bàcul mitjançant dos claus, 
volanderes i femelles. 

El baixant de sustentació del semàfor incorpora una platina soldada a meitat de la fusta, al qual coincideix 
amb la part posterior del semàfor i ala seva base un suport a 90º, a fi de permetre la fixació. 

Tots els bàculs estan protegits per mitjà d’un procés de galvanització en calent per immersió. 

8.1.2.   Columnes 

Les columnes són elements de sustentació que permeten la fixació directa d’un semàfor o be d’un conjunt 
de semàfors, mitjançant la utilització de suports. 

Les columnes compleixen amb la següent normativa vigent HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. 

Les columnes instal·lades sobre basament de formigó, són elements de sustentació directa dels diferents 
tipus de semàfors o de suports per subjecció dels mateixos. 

Les columnes seran: 

 En tub d’acer de 4 mm de gruix i 4” de diàmetre 

Les columnes disposen a la seva part inferior d'una obertura per facilitar l'operació de connexió del cable 
de presa de terra, quedant aquesta oculta a través d’una base mòbil que es fixa per mitjà de cargols del 
tipus “allen”. 

Totes les columnes fabricades en xapa d’acer estan protegides per mitjà d’un procés de galvanització en 
calent por immersió. 

Els suports fusibles, seran dimensional i visualment idèntics, però no hauran de presentar un parell 
resistent superior a 570 daNm, segons estableix la “Guide d'implantation des obstacles fixes à 
proximité des intersections tramways / voies routières” redactat pel STRMTG (Service Technique dess 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés) i editat pel Ministeri de Transports, d'equipaments 
Turístics i del Mar de França,. 

8.1.3.   Suports 

Els suports són elements de sustentació que permetin la fixació d’un semàfor o d’un conjunt de semàfors 
mitjançant la utilització de les corones dentades, mànecs i femelles d’1 posades i ½ que incorporen. 

Els suports compleixen amb la següent normativa vigent: HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. Els 
suports estan fabricats en alumini injectats. 

Depenent de la quantitat de semàfors i de les característiques del muntatge, els models de suports a ser 
utilitzats a les instal·lacions de semàfors són les següents : 

 Model de suport senzill, per instal·lació d’ 1 (un) semàfor o d’ 1 (un) suport doble; 

 Model suport doble, per instal·lació de 2 (dos) semàfors. 

Els suports senzills podran fixar-se directament en columnes o bàculs a través dels següents elements: 

 2 (dos) volanderes planes zincades M10 segons norma DIN 9021; 

 2 (dos) cargols zincats de 3/8” – rosca W x 40mm de llarg segons norma DIN 933 8.8, o M8 x 40mm 
de llarg, ambdós de capçal hexagonal. 

8.2.   SEMÀFORS 

Aquest capítol té com objecte especificar les característiques tècniques dels semàfors i dels polsadors de 
vianants, a ser utilitzats en subsistema de semaforització del present projecte. 

Els semàfors compleixen amb la legislació i la normativa vigent: 

 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Real Decreto 
Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

 Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992 de 17 de enero. 

 EN 12368 Signal Heads 

 HD 638 S1 Road Traffic Signal Systems 
 

8.2.1.   Semàfors de tramvia 

Tots els semàfors en ésser utilitzats estan realitzats sota el concepte modular, és a dir, mitjançant 
l'acoblament de diferents mòduls s’aconsegueix de semàfor desitjat. 

Tots els semàfors seran del tipus de LED. 
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Els semàfors de tramvia presenten les següents configuracions : 

 Una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions que la llum 
vermella no intermitent; 

 Una franja blanca vertical il·luminada permet el pas al front; 

 Una franja blanca obliqua, cap a l'esquerra o cap a la dreta, il·luminada, indica que està permès el 
pas per girar a l'esquerra o a la dreta respectivament; 

 Una franja, vertical u obliqua, il·luminada intermitentment, indica que el tramvia deu detenir-se en les 
mateixes condicions que si es tractés d’una llum groga fixa. 

Un triangle blanc de presenyalització al conductor del tramvia. Las característiques tècniques comuns als 
semàfors de LEDs, són: 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tensió d’Alimentació: 230V 50Hz +10% -15%. 

Rang de Temperatures ambient de funcionament -10ºC  60ºC. 

Esperanza de vida 12 anys. 

Suport de Leds Targeta de circuït imprès frontal negre. 

Tipus de Leds de 5mm. de òptica transparent i alt lluentor. 

Disposició Branques de 9 Leds per branca. 

Componentes electrònics addicionals Regulador de tensió D.C./D.C. de alto rendiment i matriu de leds. 

Taula 3. Característiques tècniques comuns als semàfors de LEDs 

Les característiques funcionals comunes als semàfors de LEDs, són: 

 LEDs protegits internament contra sobre-corrent. 

 Sistema de desconnexió quan la tensió d'alimentació no arriba a un llindar. 

 Histèresi  de  connexió  /  desconnexió  davant  fluctuacions  de  tensió  prop  del  punt  d'apagat 
(reconnexions contínues). 

 Sistema limitador de la intensitat en l'arrencada per a protecció dels equips de control i allargament 
de la seva vida efectiva. 

 Compensació de la intensitat lluminosa en cas d'avaria en LED's. Els leds utilitzats tindran una vida 
mitjana de 100.000 hores. 

Les dimensions visibles de les lents seran de 200 mm de diàmetre i de 200 mm. de costat . 

El sistema de leds no precisa de lents ni gravats en les mateixes. Les figures, siluetes, fletxes i altres 
senyals informatius es realitzaran mitjançant matriu de punts de leds. 

S’instal·larà un semàfor de Leds, “Triangle blanc de presenyalització” amb les següents característiques: 

 Els Leds seran blancs 

 Tindrà forma triangular sobre un cos de 200 mm 

 Estarà format per 72 leds 

 Tindrà coberta de Policarbonat, suports i connectors, al costat d'una font d'alimentació. 

 Alimentació 230 V 50 Hz +10% -15% 

 Potència 6.6w o 10% 

 Intensitat Lluminosa : 

 Mínim: 189 cd. 

 Típic: 311cd. 

 Dimensions aproximades: 270x265x300 mm. 

S’instal·laran dos o tres semàfors de Leds, “Franja rectangular blanca” per al tramvia amb les següents 
característiques: 

 Els Leds seran blancs 

 Tindrà forma triangular sobre un cos de 200 mm 

 Estarà format per 36 leds 

 Tindrà coberta de Policarbonat, suports i connectors, al costat d'una font d'alimentació. 

 Alimentació 230 V 50 Hz +10% -15% 

 Potència 3.5w +- 10% 

 Intensitat Lluminosa: 

 Mínim:94cd. 

 Típic: 155 cd. 

 Dimensions aproximades: 270x265x300 mm. 

8.3.   DETECTORS TRAMVIARIS 

8.3.1.   Equip embarcat de detecció per a àmbit ACT. 

Inclou una unitat d'interfície embarcada Sistema embarcat, antena emissora i antena receptora, interfície 
sèrie per a comunicació amb unitat SAE embarcada. 

Disposa de les funcions: 

 Comandament de sortida imminent 

 Transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud del vehicle i identificador del vehicle 

 Localització via les antenes  

Inclou: 

 1 peça de suport del conjunt emissor / receptor, incloent atenuador de vibració (silent-bloc). 

 1 peça de suport o enrackat de la unitat embarcada d'interfície. 

 Els cables necessaris per a la instal·lació d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a 
disposició pel material mòbil entre la cabina i el connector disposat sota la cabina (a definir en amb 
l'operador) 
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 Els cables i connectors necessaris per a la connexió Ethernet entre les unitats d'interfície embarcades 
i el calculador SAE, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil. 

Totalment compatible amb “8.3.2. Sistema Transceptor selectiu / magnètic en àmbit ACT”. 

8.3.2.   Sistema Transceptor selectiu / magnètic en àmbit ACT 

Les antenes/bucles destinats a la prioritat semafòrica en l'àmbit ACT seran diferencials amb l'objectiu 
de fiabilitzar la detecció i minimitzar els efectes d'acoblament i de pertorbació de sistemes externs i/o 
la tornada de corrents de tracció pels rails. 

Hauran de ser elements prefabricats de dimensions i funcionalitats compatibles amb el sistema ACT 
finalment instal·lat. 

Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats de circulació de fins a 70km/h), mòdul d'adaptació en 
sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a 5 m) i unitat d'interfície sòl (detector) per regulador 
semafòric, segons especificacions del plec de condicions. 

Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al regulador de fins a 5m, y cablejat d’alimentació elèctrica 24Vdc 
e fins a 5m. 

Disposa de les funcions: 

 Sortida presència de vehicle mantinguda magnèticament 

 Sortida imminent 

 Detecció magnètica 

 Recepció y transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud de vehicle i identificador 
del vehicle 

 Informació de fallida 

Totalment compatible amb “8.3.1. - Equip embarcat de detecció per a àmbit ACT.”. 

Haurà de realitzar-se un estudi detallat d'implantació en corba, considerant la ubicació del emissor 
embarcat. 

Aquests dispositives selectives han de funcionar fora dels rangs de freqüència dels detectors de bucles 
inductives para no interferir en el seu funcionament i generar disfuncions. De manera general, la 
freqüència portadora utilitzada ha de situar-se per sobre dels 125KHZ para minimitzar qualsevol 
interferència amb uns altres sistemes habituals. 

8.3.3.   Equip embarcat de detecció per a infraestructures existents 

Transceptor de curt abast de freqüència dual per a transmissió / recepció, model MOL81 1350 de Balogh 
o similar. 

Disposa de les funcions: 

 detecció de presència de balisa 

 estat de funcionament  

Inclou: 

 1 peça d’adaptació o suport del conjunt. 

 Els cables i connectors necessaris per a la connexió entre l'equip i el calculador SAE, a excepció 
d'aquells posats a disposició pel material mòbil 

 Els cables i connectors necessaris per a l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells posats 
a disposició pel material mòbil. 

Totalment compatible amb “8.3.4. - Detector sòl monobloc en infraestructures existents”. 

8.3.4.   Detector sòl monobloc en infraestructures existents  

Detector actiu monobloc amb antena integrada. 

Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m, connectors i/o caixa estanca de connexió, per longituds 
superiors a 10m 

Disposa de les funcions: 

 detecció de presència de balisa 

 estat de funcionament 

Totalment compatible amb “8.3.3. - Equip embarcat de detecció per a infraestructures existents”. 

8.4.   CABLES D’INTERCONNEXIÓ DELS DETECTORS 

8.4.1.   Cable multiparell amb doble blindatge 

El cable de connexió entre el modulo d'adaptació solc (situat en una arqueta pròxima a l'antena bucle) i 
la unitat de interfície del detector en àmbit ACT (situat en l'armari regulador) serà de tipus cable multiparell 
de tipus ZPAU, K23, T13 o equivalent, amb doble blindatge (amb blindatges connectats a terra costat 
armari regulador), secció mínima de conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons funcionalitat del 
detector) 

La longitud de la connexió es limitarà a 1200m. 

La connexió del modulo d'adaptació solc (situat en una arqueta pròxima a l'antena bucle) i la cua de bucle 
ha de ser estanca. Aquesta estanqueïtat pot ser realitzada mitjançant caixa o estoig de connexió estanc 

8.4.2.   Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 

La comunicació entre los reguladores i los detectores del tramvia en infraestructures existents, se efectuarà 
con cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX ROBUST 215C o equivalent, amb les següents 
característiques: 

 Conductors en coure nu. 

 Aïllament en compost de polipropilè. 

 Embolcall de Pantalla en Làmina aïllant de plàstic. 

 Pantalla en trena de coure enllaunat, cobertura = 85% (valor nominal). 

 Coberta exterior en TPE color negra. 

 Resistència d’aïllament: 25000 Mx km 

 Radi de Curvatura: 20 x diàmetre 

 Temperatura de servei: -40ºC a +70ºC 
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 Blindatge connectat a terra costat armari regulador. 

8.5.   8.5.   SISTEMA DE PETICIÓ DEGRADADA: COMANDAMENT D’ EMERGÈNCIA 

El sistema de comandament de emergència actualment instal·lat a les xarxes TramBaix i TramBesòs, té 
les característiques següents: 

 Fabricant: CLEMSA 

 Família: QUARTZ 

 Freqüència de Treball: 30.035 MHz 

 Model del receptor: RQMU 20 

 Homologació: I 97 92 0625. Nombre de Registre: 0271 

El receptor a instal·lar dins de l'abast del present projecte ha de ser totalment compatible i funcionalment 
idèntic als existents a les xarxes TramBaix i TramBesòs. 

Es defineixen a continuació les principals especificacions dels elements existents: 

 Principals Característiques tècniques del Receptor: 

 Canales: 1 

 Codificació: Trinaria 

 Tipus d'Antena: Exterior. 

 Grau de protecció: IP547 

 Alimentació: 220V 50Hz 

 Peso: 487,6 grs. 

 Dimensions: 100x152x53.5 mm 

 Nombre de Contactes de sortida: 1 

 Tipus de contactes de sortida: Lliure de Potencial Commutats 8 A. 

 Principals característiques tècniques de l'Emissor: 

 Canales: 1 

 Codificació: Trinaria 

 Tipus d'Antena: Interior. 

 Abast: 10 m 

9.   INTERFÍCIES 

9.1.   MATERIAL MÒBIL 

9.1.1.   Elements a instal·lar 

 Pel correcte funcionament del sistema cal instal·lar les antenes de comunicació amb els detectors i 
les unitats embarcades d'interfícies en els llocs indicats en el present document (veure apartats 
anteriors) 

9.1.2.   Límit d'abast: 

 L'adjudicatari del present projecte integrarà en els tramvies de la flota existent de TramBaix i 
TramBesòs els equips d'emissió/recepció, així com les unitats embarcades de *interfície 
necessàries. Els treballs d’instal·lació seran realitzats en col·laboració amb els equips de 
manteniment dels actuals operadors de les xarxes TramBaix i TramBesòs. 

 Els equips de manteniment dels actuals operadors de les xarxes TramBaix i TramBesòs integraran 
en el tramvia els cablejats i guies d’instal·lació necessàries per als equips d'emissió/recepció. Els 
cablejats i guies d’instal·lació necessàries, li seran lliurats als equips de manteniment dels actuals 
operadors de les xarxes *TramBaix i TramBesòs per l'adjudicatari d'aquest projecte perquè puguin 
realitzar aquesta instal·lació. 

9.2.   SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ 

 Cadascun dels sistemes de detecció implementat per a cadascun dels àmbits geogràfics referenciats 
anteriorment ha de permetre igualment la funció de reposicionament del SAE. 

 Han d'implementar-se les connexions necessàries a aquest efecte i consensuar-se la connectivitat i 
protocols de comunicació entre tots dos sistemes. 

 El calculador embarcat SAE haver de disposar almenys de 3 entrades pel connexió amb les tres 
unitats embarcades d'emissió/recepció 

9.2.1.   Límit d'abast: 

 Els equips de manteniment dels actuals operadors de les xarxes TramBaix i TramBesòs integraran 
en els tramvies de la flota existent els cablejats necessaris entre les unitats embarcades SAE i 
d'emissió/recepció. Els cablejats i guies d’instal·lació necessàries, li seran lliurats als equips de 
manteniment dels actuals operadors de les xarxes TramBaix i TramBesòs per l'adjudicatari d'aquest 
projecte perquè puguin realitzar aquesta instal·lació. 

 L'adjudicatari del present projecte connectarà els cables de comunicació entre els seus equips i els 
de SAE. 

9.3.   SISTEMA DE REGULACIÓ DEL TRÀFIC 

 Han de considerar-se els requeriments d'integració física de connexió i alimentació elèctrica dels 
detectors per a la seva instal·lació i connexió dins de l'armari regulador 

 El replanteig final dels detectors haurà de contemplar els requeriments lligats a l'estratègia de 
priorització i als plans semafòrics plantejats 

9.3.1.   Límit d'abast: 

 L'adjudicatari del present projecte establirà els requeriments dimensionals, de connectivitat i 
d'alimentació, que hauran de ser tinguts en compte pel subministrador del sistema de regulació en 
el seu disseny de l'armari regulador. 

 L'adjudicatari del present projecte actualitzarà en fase d'execució els seus plànols de replanteig en 
funció de les dades d'entrada (temps de repartiment semafòric i estratègia de priorització) 
subministrats per l'operador del sistema de regulació 
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9.4.   OBRA CIVIL 

 Han de considerar-se les necessitats del present projecte en terminis d'obra civil 

9.4.1.   Límit d'abast: 

 L'adjudicatari del present projecte realitzarà la caracterització dels requeriments.de fonamentacions, 
reserves i xarxes enterrades, que seran executades per l'obra civil. 
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 1.   OBJECTE DE L’ANNEX   

L'objecte d'aquest document és la presentació del Sistema d'Ajuda a l'Operació (SAE) que permeti a 
l'operador tenir un control òptim de l'explotació de la fase 1 del projecte de la xarxa tramviària unificada del 
àrea metropolitana de Barcelona. Aquest sistema assegurarà el seguiment, la supervisió i la regulació de 
tràfic dels tramvies en la línia i en les Cotxeres. 

En aquesta fase, ja que només implica una prolongació de la xarxa Trambesòs actual, es planteja 
únicament una ampliació del sistema SAE que opera avui dia, la descripció s'inclou més endavant. Serà 
per a la unificació quan es dissenyi i instal·lació un nou sistema SAE, com es descriu en el Projecte 
constructiu de la xarxa unificada. 

 

 2.   NORMATIVA I CONDICIONS GENERALS   
 

2.1. NORMES D’ APLICACIÓ 

Seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de 
Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri 
d’Indústria i Energia. 

 Normes UNEIX. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Va unir Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Va unir Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa internacional aplicable (EUROCODE, DIN, ASTM) en cas de no existir normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya 
(VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

 

NORMA TÍTOL 

 
EN 50129 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 
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NORMA TÍTOL 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines. 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-5 Immunitat per equips a les subestacions elèctriques. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

 
 

En general, són aplicables totes les prescripcions que figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les i que es trobin en vigor en el moment de 
redactar el present Projecte. 

Aquestes normes d'aplicació seran especialment ateses per una entitat Inspectora, en cas que 
l'Administració decidís contractar-la per aquests fins. 

L'adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració, RENFE, FEVE, FERROCARRIL METROPOLITÀ que tinguin aplicació en els treballs a 
realitzar segons el parer del Director de les Obres. 

En cas de discrepàncies entre les normes anteriors i llevat de manifestació expressa en contra, s'entendrà 
vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 
s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat 
afectada. 

L’ADJUDICATARI està  obligat  al compliment  de  totes les instruccions o  normes promulgades per 
l'Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar segons el parer del Director de les Obres, 
resolent aquest qualsevol possible discrepància entre ells. 

El CONTRACTISTA indicarà les normes d'assegurament de la qualitat que tenen implantades en les 
diferents activitats que realitzi la seva empresa (fabricació, instal·lació, enginyeria, proves i assajos, etc.). 

Si durant l'execució de fabricacions i muntatges, i abans de la recepció, entrés en vigor una altra normativa 
d'aplicació a aquest subministrament, l'adjudicatari, haurà de tenir-la en compte i implementar-sense cost. 

 
2.2. CONDICIONS GENERALS QUE HAN COMPLIR ELS MATERIALS 

Tots els materials que s'utilitzin en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixen en aquest 
Plec o bé subministrar altres prestacions millors. 

A més de complir les prescripcions del present Plec, els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs, 
hauran de tenir una qualitat no menor que la corresponent a les procedències recomanades en el Projecte. 

NORMA TÍTOL 
 

EN 50128 
Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

 
EN 50159 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

 
EN 50126 

Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

 
EN 50121-3 

Aplicacions  ferroviàries.  Compatibilitat  electromagnètica.  Part  3-2:  Material  rodant. 
Aparells. 

 
EN 50121-4 

Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

 
EN 50122 

Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

 
EN 45545-5 

Aplicacions  ferroviàries.  Protecció  contra  el  foc  de  vehicles  ferroviaris.  Part  5: 
Requeriments de seguretat contra el foc als equips elèctrics. 

 
EN 50306 

Aplicacions ferroviàries. Cables per a material rodant ferroviari amb un comportament 
especial davant el foc. 

 
EN 50155 

Equips electrònics embarcats en el material rodant (compatibilitat electromagnètica, 
climàtic, xoc i vibració). 

EN 61375 Xarxa de comunicació del tren (TCN). 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

 
EN 61508 

Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

 
IEEE C37.1 

Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 
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L'ocupació de materials de procedències autoritzades pel Director de l'Obra, no allibera en cap cas al 
Contractista que els materials compleixin les condicions que s'especifiquen en el Plec, podent ser rebutjats 
a qualsevol moment en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat. 

 
2.3. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

El tipus i nombre d'assajos a realitzar per a l'aprovació dels equips i materials es realitzarà d'acord a un 
protocol de proves que el Contractista sotmetrà segons el parer del Director de l'Obra. 

La qualitat dels materials serà controlada periòdicament durant l'execució dels treballs, mitjançant assajos 
el tipus dels quals i freqüència fixarà el Programa de Garantia de Qualitat del present Projecte. 

El Contractista podrà presenciar les anàlisis, assajos i proves que verifiqui el Director de l'Obra, bé 
personalment, ben delegant en una altra persona. De les anàlisis, assajos i proves realitzats en el 
laboratori, donaran fe les certificacions expedides pel seu Director. 

Serà obligació del Contractista avisar al Director de l'Obra amb antelació suficient de l'apilament dels 
materials que pretengui utilitzar en l'execució de les obres, perquè puguin ser realitzats a temps els assajos 
oportuns. 

En el cas que els resultats dels assajos d'execució o de recepció siguin desfavorables, el Director de l'Obra 
podrà executar un control més detallat del material en examen. A la vista del resultat dels nous assajos, el 
Director de l'Obra decidirà sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. Tot el material que 
hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats pel Director de l'Obra, podrà ser 
considerat com a defectuós. 

 
2.4. APLECS 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a la seva ocupació en l'obra i de manera que es faciliti la seva inspecció. 

 

 

Taula 1. Abreviatures 

 
 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

A partir dels estudis d'explotació de la xarxa unificada s'ha realitzat una anàlisi detallat de necessitats i 
condicionants de l'explotació per establir els requeriments i condicionants per al sistema SAE. 

Per la seva longitud, esquema de vies, nom de serveis previstos, freqüències d'explotació, numero de 
tallers i cotxeres, nom elevat de tramvies, explotació en unitat simple i doble ... etc. la futura xarxa unificada 
serà una explotació de complexitat mitjana-alta . Comparativament és pot considerar que els xarxes actuals 
de TramBaix i TramBesòs tenen una complexitat mitjana-baixa. 

En aquest context, ja que la Fase 1 només planteja una prolongació de l'actual xarxa TramBesòs, només 
es preveu l'ampliació del sistema SAE actual per incorporar el nou tram. No obstant això, per a fase 2 si 
està previst el disseny i implantació d'un nou SAE que permeti operar tota la xarxa de manera unificada. 

 
 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

No es descriuen de manera detallada les funcionalitats del sistema SAE, ja únicament està previst que es 
dugui a terme una ampliació del sistema actual. Si es descriu a continuació de manera general 
l'arquitectura del sistema per donar claredat al respecte. 

En aquest nivell, és important destacar que la funcionalitat actual de reposicionament per etiquetes, s'haurà 
d'ampliar per poder detectar les etiquetes del nou tram que disposa d'ACT. Aquest sistema de detecció 
estarà implementat el sistema SLT embarcat i s'haurà de preveure una interfície amb el mateix per part del 
SAE embarcat per a realitzar aquesta detecció en el nou tram. 

 

 3.   ABREVIATURES   
 

 
ABREVIATURA DESCRIPCIÓ 

SAE Sistema de Ajuda a l’Explotació 

SIV Sistema de Informació al Viatger 

CCT Circuit tancat de Televisió 

PCC Establiment Central de Control 

BBDD Bases de Dades 

UC Unitat de Control 

VUT Via Única Temporal 

SBO Sortida baix Ordre 

UT Unitat de Tramvia 

HP Hora Punta 

IHM Interfície Home màquina 
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6.2.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA EMBARCAT (CONFIGURACIÓ 2003) 
 

 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   
 

6.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL 

A continuació es descriu de manera general l'arquitectura del sistema actual de la xarxa Trambesòs que 
haurà de ser ampliat en aquesta Fase 1 per  gestionar l'operació fins a la parada de Verdaguer. Arquitectura 
general (configuració 2003) 

Es mostra a continuació l'esquema general del sistema complet en què s'ha inclòs tant el sistema 
d'informació a viatgers (SIV) com el sistema ràdio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema general del sistema 

Figura 2.Arquitectura del sistema embarcat 

NOTA 1: L'operació en unitat múltiple no està prevista en origen si bé el SAE podria evolucionar en un 
futur per permetre aquesta funcionalitat, segons es mostra a la figura. 

 

 
 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

Les especificacions tècniques d'aquest sistema són descrites al plec de prescripcions tècniques particulars 
del present projecte. En les mateixes es descriuran els següents elements del sistema: 

 Ampliació Aplicatció Centre de Control SAE TramBesòs 

 Enginyeria integració amb SLT 

 Etiquetes SAE en línia zona ACT 
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 Documentació i Formació 

 Enginyeria de detall 

 FDMS i Sistema de qualitat 

 Proves i posta en servei 
 
 8.   INTERFÍCIES   

 
8.1. INTERFÍCIES EXTERNS DEL SAE ACTUAL 

La següent taula, mostra els interfícies externs del SAE existents en l'actualitat: 

 

8.2. INTERFACE SAE-SLT PER A DETECCIÓ EN ZONA ACT: 

Existirà una nova interfície per a la connexió a l'Emissor/receptor de cabina, situat sota bastidor i compartit 
amb el sistema de Senyalització vària (SLT). De la mateixa manera, estaran connectades en interfície als 
emissores receptors actuals situats en el bogi central que s'utilitzen avui dia. 

Per tant, està prevista la interfície per al sistema de detecció embarcat per àmbit ACT (per tram) 
 
 

8.3. INTERFÍCIES DE COMUNICACIÓ ACTUALS 
 

8.3.1.1. TETRA 

El sistema SAE ha estat modernitzat per integrar una solució basada en ràdio TETRA. Tant la part SAE 
PCC com el SAE embarcat han estat modificats per integrar aquesta evolució. 

 

 

 
 

Figura 3.Arquitectura embarcada modificada 

El canvi de ràdio analògica a digital ha portat associat un canvi de versió del programari del SAE a la seva 
última versió per assegurar les funcionalitats TETRA. El core de l'aplicació continua tenint la mateixa 
filosofia de funcionament. La interfície gràfic i la disposició d'elements és similar, però amb les millores 
associades a la seva última revisió. 

S'han migrat els servidors a un entorn virtualitzat. 
 

8.3.1.2. Mòdems 3G/4G 

Els equips embarcats de tots els tramvies han de permetre comunicar a través d'aquests mitjans de 
transmissió embarcats com a salvaguarda en cas de problemes en TETRA o per a la transmissió de 
les dades que considerin. 

La connexió es realitza tenint com a paràmetres: un APN, i el corresponent parell usuari/contrasenya 
associat a aquesta targeta SIM. Aquests paràmetres es guarden en un arxiu de manera local en la OBU. 

Arquitectura embarcada modificada: 

Sistema extern Sentit 
Subsist
ema 

Informacions 

 
 

Aplicacions de l’Explotador 

 

 


 
 

SAE-TD 

Horaris 
Topologia 
Materials 
Conductors 

PGC  SAE-TR Assignacions de conductors 

PGV  SAE-TR Assignacions de vehicles 

 
 
 
 
 

 
SIE (sensors embarcats a través 
del MESD) 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

UCE 

Impulsos odomètrics 

 Cabina activa 
Alarmes tècniques 
Sentit de la marxa 
Pedal d’emergència 
Contactes de les portes 

 
 
 
 


Ordres de visualització panells 
exteriors 
Ordres de visualització panellss 
interiors 
Missatges  sonors a viatgers des 
del PCC 
Greixatge de pestanya 

 
 
 

 
Unitat central embarcada de bitllètica 

 
 
 


 
 
 

 
UCE 

Establiment de comunicacions 
Data, hora 
Línia estació, ID tramvia, conductor 
Nº de servei 
Sentit del moviment Fi 
de servei 

 Recepció trames (ACK) 

Comandament agulles  


 
 

UCE 

Nº de línia 
Sentit 

 Missatge de vida 
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Aquest arxiu podrà anar encriptat, i serà únic per als diferents mòdems que pugui haver-hi. Serà possible 
la seva actualització des de terra. 

Per a cadascuna de les targetes SIM es tenen per tant les següents entrades: 

 El seu nombre ICCID associat 

 El APN amb el qual ha de connectar 

 L'usuari dins d'aquest APN 

 I la contrasenya d'aquest usuari 

En el procés previ a la connexió s'interrogarà al mòdem sobre el seu nombre ICCID de SIM. A través 
d'aquest nombre, s'obtindran la resta de paràmetres de connexió. 

Una vegada obtinguts els paràmetres de connexió del fitxer local d'usuaris, la connexió es farà a través 
d'un dimoni que aixecarà i mantindrà aquesta activa de manera independent per a cadascuna de les tres 
interfícies. D'aquesta manera, en cas de no estar disponible una d'elles, es tindrà una major velocitat de 
commutació a la següent. 

A l'hora de realitzar una transmissió d'un paquet de dades, aquesta es farà per la interfície de major prioritat 
que estigui disponible. 
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 1.   OBJECTE DE L’ANNEX   

L'objecte d'aquest document és la presentació del Sistema d'Informació al Viatger (SIV)) que difon 
informacions visuals i/o sonores als clients per la fase 1 del proyecto. 

En aquesta fase, ja que només implica una prolongació de la xarxa Trambesòs actual, es planteja 
únicament una ampliació del sistema SAE (que gestiona los panels SIV actuals) que opera avui dia, la 
descripció s'inclou més endavant. Serà per a la unificació quan es dissenyi un nou sistema SIV, com es 
descriu en el Projecte constructiu de la xarxa unificada. 

 

 
 2.   NORMATIVA I CONDICONS GENERALS   

 
2.1. NORMES D’APLICACIÓ 

Seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

 
 

NORMA TÍTOL 
 

EN 50129 
Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 

 
EN 50128 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 
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NORMA TÍTOL 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-5 Immunitat per equips a les subestacions elèctriques. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

Taula 1. Normativa 

En general, són aplicables totes les prescripcions que figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les i que es trobin en vigor en el moment de 
redactar el present Projecte. 

Aquestes normes d'aplicació seran especialment ateses per una entitat Inspectora, en cas que 
l'Administració decidís contractar-la per aquests fins. 

L'adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració, RENFE, FEVE, FERROCARRIL METROPOLITÀ que tinguin aplicació en els treballs a 
realitzar segons el parer del Director de les Obres. 

En cas de discrepàncies entre les normes anteriors i llevat de manifestació expressa en contra, s'entendrà 
vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 
s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat 
afectada. 

L’ADJUDICATARI està  obligat  al compliment  de  totes les instruccions o  normes promulgades per 
l'Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar segons el parer del Director de les Obres, 
resolent aquest qualsevol possible discrepància entre ells. 

El CONTRACTISTA indicarà les normes d'assegurament de la qualitat que tenen implantades en les 
diferents activitats que realitzi la seva empresa (fabricació, instal·lació, enginyeria, proves i assajos, etc.). 

Si durant l'execució de fabricacions i muntatges, i abans de la recepció, entrés en vigor una altra normativa 
d'aplicació a aquest subministrament, l'adjudicatari, haurà de tenir-la en compte i implementar-sense cost. 

 
2.2. CONDICIONS GENERALS QUE HAN COMPLIR ELS MATERIALS 

Tots els materials que s'utilitzin en l'obra hauran d'o bé complir les condicions que s'estableixen en aquest 
Plec o bé subministrar altres parades millors. 

A més de complir les prescripcions del present Plec, els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs, 
hauran de tenir una qualitat no menor que la corresponent a les procedències recomanades en el Projecte. 

NORMA TÍTOL 
 

EN 50159 
Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

 
EN 50126 

Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

 
EN 50121-3 

Aplicacions  ferroviàries.  Compatibilitat  electromagnètica.  Part  3-2:  Material  rodant. 
Aparells. 

 
EN 50121-4 

Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

 
EN 50122 

Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

 
EN 45545-5 

Aplicacions  ferroviàries.  Protecció  contra  el  foc  de  vehicles  ferroviaris.  Part  5: 
Requeriments de seguretat contra el foc als equips elèctrics. 

 
EN 50306 

Aplicacions ferroviàries. Cables per a material rodant ferroviari amb un comportament 
especial davant el foc. 

 
EN 50155 

Equips electrònics embarcats en el material rodant (compatibilitat electromagnètica, 
climàtic, xoc i vibració). 

EN 61375 Xarxa de comunicació del tren (TCN). 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

 
EN 61508 

Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

 
IEEE C37.1 

Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines. 
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2.3. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

El tipus i nombre d'assajos a realitzar per a l'aprovació dels equips i materials es realitzarà d'acord a un 
protocol de proves que el Contractista sotmetrà segons el parer del Director de l'Obra. 

La qualitat dels materials serà controlada periòdicament durant l'execució dels treballs, mitjançant assajos 
el tipus dels quals i freqüència fixarà el Programa de Garantia de Qualitat del present Projecte. 

El Contractista podrà presenciar les anàlisis, assajos i proves que verifiqui el Director de l'Obra, bé 
personalment, ben delegant en una altra persona. De les anàlisis, assajos i proves realitzats en el 
laboratori, donaran fe les certificacions expedides pel seu Director. 

Serà obligació del Contractista avisar al Director de l'Obra amb antelació suficient de l'apilament dels 
materials que pretengui utilitzar en l'execució de les obres, perquè puguin ser realitzats a temps els assajos 
oportuns. 

En el cas que els resultats dels assajos d'execució o de recepció siguin desfavorables, el Director de l'Obra 
podrà executar un control més detallat del material en examen. A la vista del resultat dels nous assajos, el 
Director de l'Obra decidirà sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. Tot el material que 
hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats pel Director de l'Obra, podrà ser 
considerat com a defectuós. 

 
2.4. APLECS 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a la seva ocupació en l'obra i de manera que es faciliti la seva inspecció. 

 

 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

En aquesta fase, ja que només implica una prolongació de la xarxa TramBesòs actual, es planteja 
únicament una ampliació del sistema SAE (que gestiona los panels SIV actuals) que opera avui dia, la 
descripció s'inclou més endavant. Serà per a la unificació quan es dissenyi un nou sistema SIV, com es 
descriu en el Projecte constructiu de la xarxa unificada. 

És important també destacar, que la informació al viatger en el tram nou, haurà de preveure Panells 
d'informació al viatger nous tipus pantalla LCD, que hauran de mostrar almenys la mateixa informació que 
es mostra actualment a les teleindicadors TramBesòs. 

En cada estació del tram nou, es mostraran elements visuals (registrats o no) en les pantalles LCD 
d'informació a viatgers a partir del SAE, per anunciar els horaris, arribada i sortida de combois, però també 
en cas de pertorbacions et altres. 

Aquestes pantalles LCD SIV disposaran de receptor per a comandament de radiofreqüència o similar, i 
emetran informació acústica associada a la informació visual que s'està mostrant, destinada a 
persones amb visibilitat nul·la o reduïda (RD pel qual es regulen les condicions d'accessibilitat al 
transport públic RD 1544/2207 del 23 de Novembre) 

A bord dels vehicles, serà també el SAE l'encarregat de realitzar els avisos sonors i en panells d'informació 
embarcats propis del vehiculo (interiors i exteriors), corresponents als anuncis d'informació d'explotació. 

 
 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

5.1. DESCOMPOSICIÓ FUNCIONAL 
 

Les funcions que haurà complirà el SAE-SIV són les mateixes que avui en dia, ampliant el seu àmbit  
d'aplicació a les noves parades i tenint en compte els nous equips a instal·lar a les mateixes. 

En concret,  les Funcions SIV que realitza el SAE és divideixen en: 

 Administració: gestió i manteniment del sistema 

 Parametrització: funcions que permeten: 

 descriure els punts de visualització (llocs, teleindicadors, pantalles LCD, vehicles (si hi hagués 
pantalles en els mateixos), 

 definir els cicles de visualització de les informacions, 

 crear les informacions que han de difondre's (textuals o vocals) des dels posats operadors del 
PCC, 

 Creació de missatges excepcionals 

 Ordres operadors : Totes les ordres seran accessibles des del IHM SAE-SIV 

 Control de les teleindicadors y pantalles LCD de parada del tramvia 

 Informació sonora per síntesi vocal: ordenar la difusió d'informacions sonores amb ajuda del mòdul 
de síntesi vocal. 

 
 
 
 

Taula 2. Abreviatures 

 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

L'esquema per al SIV existent es mostra a continuació: 

3. ABREVIATURES 

ABREVIATURA DESCRIPCIÓ 

SAE Sistema d’ajuda a l’Explotació 

SIV Sistema de Informació al Viatger 

CCT Circuït tancat de Televisió 

PCC Establiment Central de Control 

BBDD Bases de Dades 

UC Unitat de Control 

VUT Via Única Temporal 

SBO Sortida Baix Ordre 

UT Unitat de Tramvia 

HP Hora Punta 

IHM Interfície Home màquina 

TIP Teleindicador de Parada 
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Figura 1. Esquema arquitectura SIV actual 
 

 
Cal destacar que  els teleindicadors actuals tenen una interfície RS485, però el SAE ja treballa a nivell IP 
per a la comunicació amb els mateixos. A les parades noves no serà necessària aquesta conversió, ja 
que  els nous Panells LCD ja integraran la connectivitat IP. 

Com ja s'ha definit amb anterioritat, en les parades noves es disposarà de pantalles LCD instal·lades en 
banderola (ortogonals a l'eix via) sobre la pròpia marquesina o en un pal independent, depenent 
la infraestructura i buscant sempre la major ergonomia i visibilitat para los usuaris. Hauran de ser 
visibles pels usuaris a qualsevol hora del dia i de la nit independentment de la posició del sol. 

 
 
 

6.1. COMUNICACIÓ 
 

6.1.1. Connexió amb la RÀDIO TETRA 

La unitat central embarcada SAE-SIV administrarà les emissions i les recepcions sobre el canal de 
transmissió de dades en temps real. 

 
 

 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

Les especificacions tècniques d'aquest sistema són descrites el plec de prescripcions tècniques particulars 
del present projecte. En les mateixes es descriuran els següents elements del sistema: 

 Enginyeria integració pantalles LCD parades noves en aplicació Centre de Control SAE-SIV 

 Enginyeria integració megafonia parades noves en aplicació Centre de Control SAE-SIV 

 Pantalla LCD parada 

 Recanvis pantalla LCD 
 

 8.   INTERFÍCIES   

  
8.1. INTERFICIE SIV-MEGAFONÍA: 

El SAE-SIV ha de poder emetre àudio en tots els punts de megafonia del tram nou. 
 

8.2. INTERFICIE EQUIPS SIV- RED TELECOM 

Els  subministradors  de  la  xarxa  de  comunicacions  oferiran  al  SAE-SIV  les  preses  de  connexions 
necessàries a parades, al Centre de Control i als tramvies necessaris per a l'execució d'aquesta Fase 1. 

 
8.3. INTERFICIE EQUIPS SIV - PARADES 

Tots els subsistemes amb equips en parades hauran de seguir les normes i indicacions d'alimentació, 
comunicació, instal·lació i cablejat del subministrador de les parades. 

 
8.3.1. Límit d’abast: 

 Tots els subsistemes instal·laran i cablejaran els seus equips en parada sobre la base dels seus 
requeriments particulars i als requeriments del disseny de la parada. 

 El subministrador de les parades instal·larà els equips necessaris per a la correcta 
ventilació/climatització dels equips i prepararà les alimentacions i proteccions elèctriques 
necessàries per a cadascun d'ells. 

 El subministrador de les  parades es responsabilitzarà de la  instal·lació de  les canalitzacions 
necessàries per al pas de cables dels equips dels diferents subsistemes. 
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Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al Sistema de Supervisió  
i Telecomandament d’Instal·lacions Fixes i Energia (SCADA) previst per a la Fase 1 de la unificació de les 
xarxes de tramviàries de Barcelona, extensió de l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de 
Glòries fins a Verdaguer. Son requeriments mínims per a la definició i subministrament d’aquest sistema, 
que es veuran adaptats a les instal·lacions que s’executin. 

 

 
 2.   NORMATIVA   

En el projecte serà d’aplicació les normatives i recomanacions llistades a continuació: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1. Normativa específica aplicable al SCADA 

1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Norma Títol 
 

EN 50159 
Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

 
EN 50121-4 

Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

 
EN 50122 

Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN 61000-6-1 i 2 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3 i 4 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

ISO 11064 Recomanacions i requeriments per a ser aplicats als disseny de centres de control. 

 
EN 50128 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

IEEE PC37.1 Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades, supervisió i control 
SCADA. 

ISO 9241-10-12-13 Disseny interacció home-màquina (diàleg, presentació i guia usuari). 

ISO 10075 Principis ergonòmics vs càrrega mental. 

ISO/TS 16071 Guia sobre l’accessibilitat de les interfícies home-màquina. 

IEC TR 61997 Guia de disseny per a selecció de medi de comunicació i interfícies d’usuaris mecànic, 
gràfic i auditiu. 

ISO/IEC 11581 Símbols-icones i funcions de la interfície d’usuari. 

EN  60617-6 Símbols gràfics per a esquemes: aparenta i dispositius de control. 

EN 60617-7 Símbols gràfics per a esquemes: Producció, transformació i conversió de l’energia 
elèctrica. 

EEMUA 191 Sistemes d’Alarmes - Guia per al Disseny, Gestió i Adquisició. 

IEEE std.730.1 Estàndard per a plans d’Assegurament de la Qualitat del Software. 

IEEE std.828 Estàndard per a plans de Gestió de la Configuració del Software. 

NIST 800-52 Guia de Seguretat per a sistemes SCADA i control Industrial. 

IEC 62443 Seguretat per a l’automatització industrial i sistemes de control. 

ISO/IEC 9075 Estàndard SQL. 
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S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2. Abreviatures 
 

 
 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

El sistema SCADA permet supervisar i controlar de manera remota l’equipament que integra les 
Instal·lacions Fixes a les parades i aquell que conformen les Subestacions Elèctriques de Tracció. En 
particular, l’actual SCADA també permet la monitorització dels enclavaments de la traça tramviària (no 
cotxeres). El seu principal objectiu és garantir l’explotació remota d’una instal·lació, millorant els nivells de 
servei, i dotant d’una visió del conjunt que facilita la seva utilització com el manteniment dels equips. 

 
 

Les unitats remotes de control local o PLC, de cada parada i subestació, es connecten a la xarxa local 
Ethernet de dites ubicacions, i des del node d’accés (commutador) d’aquestes es comunica, mitjançant la 

3. ABREVIATURES 

Abreviatura Significat 

API Interfície de Programació d’Aplicacions 

ACT Alimentació Per Terra. 

BD Base de Dades 

BDTR Base de Dades en Temps Real 

CPD Centre de Processament de Dades 

CTT Sistema de Videovigilància o Circuit Tancat de Televisió 

FDMS Condicions de Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguretat 

GPS Sistema de Posicionament Global 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

JDBC Connectivitat a Base de Dades mitjançant Java 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

NTP Protocol Sincronització Horària per Xarxa 

ODBC Connectivitat Oberta de Base de Dades 

OLE Vinculació i Incrustació d’Objectes 

OPC OLE para Control de Processos 

PCC Centre de Control 

PLC Autòmat Programable 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

REX Sistema de Ràdio de Explotació TETRA 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SAI Sistema d’Alimentació Ininterrompuda 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SET Subestació Elèctrica de Tracció 

SGBDR Sistema de Gestió de Base de Dades Relacional 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

SOA Arquitectura Orientada a Serveis 

SQL Llenguatge de Consulta Estructurada 

SW Software 

REX Sistema de Ràdio d’Explotació 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TCP Protocol de Control de Transport 

TETRA Ràdio per Grups Tancat d’Usuaris TransEuropea 

UTC Coordinat de Temps Universal 

UTR Unitat Terminal Remota 
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xarxa troncal MPLS, amb el centre de telecomandament PCC de TBS. El protocol de comunicacions que 
s’implementarà serà el IEC60870-5-104, estàndard per al telecomandament d’energia sobre TCP/IP i únic 
per als dos telecomandaments. El format de comunicacions, recollit pel protocol, és mitjançant “polling” 
amb diferents possibilitats (normal, prioritari) i classificació de prioritat de les dades (Classe 1 i 2). 

 
 

Aquest sistema, l’existent de TELVENT, és del tipus client-servidor que permet la concurrència d’operadors 
en el control remot. A la Sala d’Operadors del PCC estaran en funcionament varis llocs d’operador, 
cadascun amb el programari client connectat dins de la xarxa local del PCC al servidor de temps real del 
telecomandament. 

 
 

El sistema requereix disposar del marcatge d’hora (marca de temps) de cada esdeveniment, de forma 
que sigui possible, entre altres efectes en l’operació, l’anàlisi posterior d’incidències. Per a la sincronització 
dels equips del sistema SCADA s’obté d’un equip Windows que  disposa d’un equip rellotge mestre amb 
referència GPS. Aquest rellotge està connectat al servidor SCADA via port sèrie. A través del protocol NTP 
es realitzarà la distribució de les actualitzacions de temps sincronitzant els PLCs fent ús de l'opció oferta 
pel protocol IEC-60870-5-101/104. 

 
4.1.  ABAST DEL PROJECTE 

L’abast del SCADA compren la supervisió i telecomandament d’equipament i dispositius al llarg de la 
interconnexió: línia, parades i subestacions. Aquest components queden compresos en dos àmbits 
d’instal·lacions: 

 Instal·lacions Fixes en les quatre (4) parades que contempla supervisió i/o control sobre: 

 El QBT per supervisar les diferents línies d’alimentació dels equips en parada, il·luminació i 
ventilació si escau. 

 Els contactes de seguretat d’obertura de portes dels armaris de la marquesina i panells 
d’informació (intrusió). 

 Les alarmes d’equipaments. 

 Les màquines de venda de Bitllètica, al menys supervisió. 

 Energia en Subestacions Elèctriques, amb l’ampliació del grup rectificador-transformador de la SET de 
Glòries que inclourà alguns dels equipaments associats a la tracció i auxiliars com són: 

 Rectificadors. 

 Transformadors. 

 Feeders. 

 Interruptors. 

 Disjuntors. 

 Posta a terra. 

 Retorns. 

 Equips de mesura (Comptadors). 

 Qualitat de l’energia. 

 Bateries. 

 Grups. 

 Alarmes generals de l’APS. 
 
 

Els components específics que integren el SCADA (Energia i Instal·lacions), a banda d’infraestructures 
comunes de computació centrals i comunicacions suport d’aquest i altres sistemes, son aquests: 

 En parada i subestació elèctrica. 

 PLC, unitat remota encarregada d’adquirir les dades i/o senyals i transmetre’ls al PCC, així com, 
en sentit invers, rebre les ordres provinents del PCC i executar-les. Disposa de les terminacions 
i adaptadors dels senyals per a la connexió al PLC. Es renovarà el PLC de Glòries i inclou el 
programari de lògica de supervisió i control local 

 Panell HMI en subestacions per a la actuació i supervisió local. Inclou el programari de supervisió 
i control local. 

 PCC existent de TBS. 

 Actual programari de gestió i aplicació HMI d’operació i configuració del SCADA de TELVENT. 

 El HW que es disposa actualment, servidor associat al PCC-CPD com les estacions de treball 
de la Sala d’Operadors i Videowall, ambdós components comuns a varis sistemes. 

 
 

Sobre el SCADA l’abast comporta incorporar, per una banda, les noves parades i subestacions a l’aplicació 
existent, incloent les interfícies corresponents i llicències si escau, com també cables i accessoris 
necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. 

 
 

El contractista haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia 
(2 anys). Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els 
recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte 
per als equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, 
especificacions i objectius descrits en la memòria i aquest Annex 6. 

 
 

Els requeriments adscrits a aquest Plec sobre el SCADA asseguren la seva total compatibilitat amb els 
actuals PLC i UTR instal·lats a la xarxa de TBS. 

 
 

 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   
 

5.1. GENERAL 

Dins de les funcions bàsiques realitzades pel SCADA hi haurà les següents: 

 Demanar, emmagatzemar i mostrar en forma contínua les informacions procedents dels equips de 
camp. 

 Gestionar  totes  les  interfícies  home-màquina  relacionades  amb  les  activitats  de  supervisió, 
manteniment i recuperació de dades. 



PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 06 – SCADA (Fase 1). 

6 BXU1-PCS-ING-10-SCD-DG-00100-B_1_2_6-Annex 6 - SCADA (Fase 1) 

 

 

 
 

 Executar per l'operador les accions de comandament, com obrir o tancar un interruptor 

 Alertar l'operador dels canvis tants els que no es considerin normals (alarmes) com els canvis que 
es produeixin quotidianament (esdeveniments). 

 Proporcionar el registre seqüencial de dades i mitjans de recuperació de dades real i visual en un 
període de temps d’operació. Es mostraran tots els esdeveniments processats pel sistema, tant la 
informació enregistrada de camp com les acciones manuals de l’operador i els automatismes 
programats. 

 Realitzar la integració funcional de sistemes al disposar de determinades informacions procedents 
de tots els sistemes del PCC i a més, aplicant l'execució de certes funcions bàsiques d'aquests. 

 Implementar alta disponibilitat i recuperació de desastres en cadascun dels PCC i entre els PCCs 
mitjançant tecnologies de virtualització: creació de imatges virtuals i implementant una estratègia de 
backup virtualitzat. 

 Proposar diverses aplicacions, com ara: informes, gràfics de tendència, llista d'esdeveniments, llista 
d'alarmes, etc. 

 Disposar de recursos d'autodiagnòstic complets. 

 
En ser aquesta una extensió de l’existent les funcionalitats són les actualment implementades i, per tant, 
les noves parades i subestacions romandran dins del mateix entorn funcional. A continuació es presenta 
una descripció dels telecomandaments, no obstant, sempre prevaleix incloure totes i cadascuna de les 
prestacions que disposa l’aplicació actual de TBS. 

 
5.2. SUPERVISIÓ I TELECOMANDAMENT D’INSTAL·LACIONS FIXES 

El SCADA per Instal·lacions Fixes de parades permetrà, d'una banda, conèixer l'estat de l'alimentació dels 
diferents equips instal·lats a la parada, reflectint les alarmes i incidències, i de l'altra, donar les ordres 
oportunes per modificar aquest estat d'alimentació. Les tasques de supervisió i control es realitzaran des 
de la Sala d’Operadors del PCC. 

 
5.2.1. Elements monitoritzats 

L'autòmat de control de parada podrà realitzar, al menys, les funcions de supervisió i control associades a 
les instal·lacions: 

 Armaris tècnics 

 Estat obertura de portes. 

 Temperatura. 

 Quadre de Baixa Tensió 

 Estat i defecte dels disjuntors del quadre de baixa tensió. 

 Telecomandament dels disjuntors principals. 

 Estat, telecomandament i control horari de l'enllumenat de la parada. 

 Estat del SAI i de les bateries. 

 Valors de tensió, intensitat i potència del QBT. 

 Equipament de sistemes de parada: 

 Estat de Megafonia. 

 Estat dels Panells d’Informació al Viatger. 

 Estat de les Màquines de Bitllètica. 
 

La relació dels senyals d’entrada i sortida mínima, que es consideren necessàries per fer viable la 
supervisió i control de les anteriors instal·lacions, queda detallada a la taula de l’Apèndix 1. 

 
5.2.2. Funcions del sistema 

Les funcions bàsiques ofertes per l'aplicació del SCADA d’Instal·lacions des del punt de vista de l'operador 
són les següents: 

 Supervisió de l’accés a instal·lacions o control d’intrusió, sigui als armaris de parada, subestació o 
enclavament, als locals on s’emplacen les subestacions com també a l’obertura de les màquines de 
bitllètica i panells d’informació. 

 Gestió, control i supervisió de l’alimentació del QBT de parades. 

 Estat de bateries i SAI, si s’instal·len per a un, varis o tots els equipaments. 

 Supervisió i control de l'alimentació  elèctrica dels equipaments i instal·lacions de comunicacions, 
senyalització, il·luminació. 

 . 

 Comprovació de l’estat de funcionament dels equipaments a parades. 

L'entorn d'operació presentarà una pantalla d’informació general, però també podrà accedir al detall de 
qualsevol element, sota demanda del propi operador. Hi haurà una sèrie de sinòptics i visors, que 
informaran l'usuari de la situació de la línia i de qualsevol incidència que pogués aparèixer, i li permetran 
comandar els diferents equipaments i instal·lacions de camp. 

Els dispositius de camp tindran dos nivells de representació, un a nivell d'icona, que oferirà una informació 
resumida de la situació del dispositiu, i una altra a nivell de finestra, que oferirà una informació completa i 
detallada de l'estat del dispositiu. Tant a nivell d'icona com de finestra, l'operador podrà actuar sobre els 
dispositius, segons els nivells de seguretat del moment, per la situació del dispositiu, del sistema o el nivell 
de accés de l'operador. 

A nivell de pantalles se seguirà en la incorporació del nou equipament el mateix aspecte que les actuals. 
 
 

5.2.3. Configuració PLC de parada 

A les noves paradess’instal·larà un únic autòmat programable PLC que realitzarà l’adquisició i control 
de les instal·lacions incloses a l’abast del SCADA d’Instal·lacions. 

 
 

El PLC de parada serà de tipus modular. Constarà de diferents elements funcionals que conformen l’equip: 

 Base o rack. 

 Font d’alimentació. 
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 Processador. 

 Mòdul de comunicacions exterior. 

 Mòdul d’entrades digitals (16 o 32). 

 Mòdul de sortides digitals (8 o 16). 

 Mòdul d’entrades analògiques (8). 
 

La configuració hardware del PLC de parada, segons els tipus i nombre de senyals de supervisió i control 
inclosos a l’Apèndix 1, es conforma amb un mínim de: 

 28 Entrades Digitals. 

 10 Sortides Digitals. 

 4 Entrades Analògiques. 
 

Es demana que el PLC de parada com el de subestació disposin de la mateixa plataforma HW. 
 

5.3. SUPERVISIÓ I TELECOMANDAMENT D’ENERGIA 

Les subestacions disposen de tres modes d’operació o control: 

 Nivell 1 o Local, dins de la mateixa SET amb els equips o polsadors de les cel·les. 

 Nivell 2 o Local centralitzada, mitjançant el HMI de control local inclòs en cadascuna de les SET. 

 Nivell 3 o Remot des del Telecomandament d’Energia del PCC. 

En aquest Annex s’enumeren i descriuen les corresponents especificacions funcionals i tècniques per al 
Nivell 3. 

 
5.3.1. Elements monitoritzats 

Als efectes de supervisió i control d’Energia de Tracció, la subestació elèctrica es divideix en els següents 
blocs elèctrics: 

 Escomesa / Interconnexió de mitja tensió. Es consideren dues entrades d’alimentació a la SET per 
garantir el servei, amb seccionador i interruptor automàtics. 

 Grup Transformador – Rectificador. Es disposa de dos grups treballant en paral·lel per dotar de 
redundància a la SET. Compte amb seccionador, interruptor automàtic, transformador i rectificador 
de potència i seccionador bipolar de sortida. 

 Protecció i Transformador per als Serveis Auxiliars. Aquest bloc lliura les diferents alimentacions 
necessàries per als components de control i maniobra de la SET. 

 Sortida de Feeder. S’equipen dos blocs per energitzar l’explotació tramviària (APS) amb la protecció 
necessària per garantir la seguretat del servei. Són components d’aquest el carro extraïble, disjuntor 
i seccionador unipolar. 

 Protecció de Terra-Negatiu. Negatiu unit al carril (aïllat) del sistema tramviari. Des d’aquest es 
supervisa i controla la tensió del carril i els arrossegaments. 

 
A més del control dels components propis de la SET, es comptarà també el control dels sistemes de 
comunicacions d’arrossegaments (desconnexió de les SET colaterals) i d’enclavament per les escomeses 
de mitja tensió (per evitar la posta en paral·lel de subministraments provinents de diferents escomeses). 

 
 

Les informacions necessàries dels anteriors blocs elèctrics son obtingudes mitjançant un o varis equips de 
control o PLC, que disposen en la seva configuració d’una sèrie d’entrades digitals i analògiques com 
també, per una altra banda, de sortides digitals amb les que es realitza el control. El nombre de senyals 
queden recollides en la següent taula. 

 
 

Blocs elèctrics de la SET Entrades Digitals Sortides Digitals Entrades Analògiques 

Escomesa 28 7 0 

Transformador – Rectificador 32 7 8 

Sortida Feeder 24 11 2 

Serveis Auxiliars 37 19 17 

Protecció carril-Arrossegament 12 7 1 

Taula 3. Entrades i Sortides de supervisió i control dels blocs elèctrics d’una SET 
 

 
La relació, no exhaustiva, de senyals d’entrada i sortida per a la supervisió i control de les subestacions 
elèctriques, corresponents a cadascun dels blocs elèctrics que les conformen, queda recollida en les taules 
incorporades a l’Apèndix 2. 

 
5.3.2. Funcions del sistema 

S’amplia la subestació de Glòries, incorporant a l’existent la mateixa al programari del telecomandament 
d'energia, i per tant, les funcions bàsiques seran les proveïdes per l’actual aplicació de TELVENT. 
Aquestes són des del punt de vista de l'operador les següents: 

 Supervisió de l'estat de tots els dispositius de camp. 

 Control i gestió de l'alimentació elèctrica en alta tensió, així com la seva distribució en les diferents 
subestacions, si escau. 

 Control de la distribució de corrent de tracció i serveis auxiliars. 

 Resolució d'incidències per falta d'energia procedent de les distribuïdores i per incidències pròpies. 

 Execució de talls de tensió corresponents a les diferents programacions. 

 Comprovació d’una incidència, amb la funcionalitat que reprodueix i grava la seqüència amb la que 
s’han produït els esdeveniments. 

 
 

La informació d’Energia de Tracció quedarà inclosa en una pantalla general, de nivell superior, on 
l’operador veurà l’estat d’energització. Aquesta permet conèixer si hi han alarmes o qualsevol incidència a 
nivell de SET. 
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La pantalla que visualitzarà l’operador d’una subestació serà d’un diagrama unifilar de la SET, configurada 
els blocs elèctrics, anteriorment assenyalats. En qualsevol cas, les pantalles pel SCADA, per a la supervisió 
i telecomandament de l’Energia de Tracció, permet obtenir les dades necessàries i requerides de manera 
fàcil, ràpida i intuïtiva mitjançant sinòptics de representació de l'estat de les instal·lacions d'energia amb 
l’ús de simbologia estàndard aplicada als dispositius elèctrics presents en la monitorització. 

 
 

Les informacions incloses en les pantalles presentades a l’operador s’actualitzaran en temps real, indicant 
mitjançant símbols gràfics si estan oberts o tancats els dispositius de pas elèctric i remarcant amb diferents 
colors la presència de tensió o no en les diferents parts de la subestació. 

 
 

Les informacions requerides, com a mínim, per a cadascun dels diferents dispositius supervisats i 
telecomandats des del SCADA d’Energia de Tracció són les especificades en la següent taula resum. 

 
 

Cel·les d’escomesa Rectificador Transformador 

Mode de control. 

Paràmetres d'ajust. 

Mesures   de   tensió,   intensitat   i 
potència. 

Alarmes. 

Estat del PLC. 

Mode de control. 

Paràmetres d'ajust. 

Mesures  de  tensió,  intensitat  en 
contínua. 

Temperatura carro rectificador. 

Alarmes. 

Estat del PLC 

Paràmetres d'ajust. 

Mesures   de   tensió,   intensitat   i 
potència. 

Temperatura nucli. 

Temperatura de cadascuna de les 
fases. 

Alarmes 

Feeders Seccionadors Interruptors 

Interruptors. 

Estat resum. 

Estats individuals. 

Presència de tensió. 

Arrossegaments. 

Alarmes. 

Estat del PLC 

Indicació d'estat. 

Inhibició. 

Alarmes. 

Mode de control. 

Indicació d'estat. 

Alarmes. 

Disjuntors Equips de mesura Posada a terra 

Mode de control. 

Indicació d'estat 

Mesures de protecció 

Alarmes 

Valors mesurats 

Paràmetres de funcionament 

Alarmes 

Indicació d'estat 

Alarmes 

Taula 4. Informacions representades al SCADA d'Energia 

 

5.3.3. Configuració PLC de Subestació Elèctrica 

La configuració del control de la SET esdevé més complexa que en parada. El disseny es realitzarà amb 
una arquitectura integrada per un PLC i grups d’entrades i sortides distribuïdes per cadascun dels blocs 
elèctrics a controlar de la subestació. S’inclou un HMI connectat al PLC des d’on es podrà fer la supervisió 
i les tasques de control local de la subestació (nivell 2 de control). 

 
El PLC supervisa i controla la subestació bloc a bloc elèctric, i realitza la interacció entre tots ells per a 
que tot funcioni d'acord amb unes mesures de seguretat, en impediment de maniobres no autoritzades i 
emergència per a les desconnexions necessàries, i quedi garantit el servei. Per tant, es disposarà d’un bus 
de comunicacions intern per al control de la subestació. 

 

Les comunicacions, entre el PLC i els mòduls distribuïts d’entrades i sortides de cada bloc elèctric, es 
realitzen per un bus intern (local) en anell Ethernet sota el protocol Modbus TCP. 

 
 

D’altra banda, en l’explotació tramviària es disposarà de més d’una SET, tres en la interconnexió, que 
funcionen com un tot. Aquestes subestacions, tot i ser sistemes independents, interactuaran entre elles 
per tal de garantir el servei d’energia a la línia. Això s’implementarà amb un mòdul de comunicacions en el 
PLC, passarel·la de comunicacions mitjançant el protocol IEC 60870-5-104. El mòdul permet tant les 
comunicacions entre subestacions com el Telecomandament d'Energia en el PCC. 

 

Segons els requeriments anteriors, el conjunt PLC de la subestació, representat en la figura 7, serà de 
tipus modular i constarà de diferents elements funcionals que conformen l’equip: 

 PLC. 

 Base o rack. 

 Font d’alimentació redundada. 

 Processador amb bus intern. 

 Mòdul de comunicacions exterior. 

 Extensió de PLC per bloc elèctric. 

 Base o rack. 

 Font d’alimentació. 

 Mòdul de comunicacions per bus intern. 

 Mòdul d’entrades digitals (16 o 32). 

 Mòdul de sortides digitals (8 o 16). 

 Mòdul d’entrades analògiques (8). 

Per una SET, com es descriu anteriorment, configurada amb dues (2) Escomeses / Interconnexions de 
mitja tensió, dos (2) grups Transformador – Rectificador, un (1) de Protecció i Transformador per als 
Serveis Auxiliars, dos (2) sortides de Feeder i un (1) de Protecció de Terra-Negatiu/Arrossegaments, 
disposa d’un total de: 

 217 Entrades Digitals. 

 76 Sortides Digitals. 

 38 Entrades Analògiques. 
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En qualsevol cas, l’abast del HW, en quant el nombre de mòduls d’extensió del PLC com del nombre 
d’entrades i sortides necessàries per al telecomandament de cada SET, s’ajustarà a la pròpia implantació 
de les subestacions elèctriques. Es reserva un mínim del 10% de cada tipus de senyal, per a possibles 
canvis i/o ampliacions de la configuració. 

 
 

 
 
 

Figura 1. Configuració del control d’una subestació elèctrica 

 

 Infraestructura de computació i xarxa local que es connecta a la xarxa multiservei MPLS. 

El següent esquema representa l’arquitectura del SCADA: 
 

 

Figura 2. Arquitectura del SCADA 
 

 
Com s’ha esmentat en l’extensió de Glòries a Verdaguer s’afegeixen les noves parades (inclosa Glòries 
per reubicació) i s’amplia amb un grup transformador/rectificador la SET de Glòries. Implica instal·lar nous 
equips de camp i integrar/incorporar aquest equipament en l’aplicació servidora i d’usuari del PCC de 
TBS.

 
 

 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

El SCADA es l’actual de TELVENT d’arquitectura client-servidor sobre una xarxa IP/Ethernet. Segons 
l’esquema de la figura 8, el SCADA estarà integrat de la següent manera: 

 A nivell de camp: 

 PLC en parades incloent els terminals d’interconnexió dels senyals. 

 PLC  en  subestacions  amb  mòduls  distribuïts  d’entrades  i  sortides,  incloent  els  terminals 
d’interconnexió dels senyals. 

 Panell HMI en subestacions per a la actuació i supervisió local, connectat al PLC. 

 Connexió del PLC al commutador d’accés de la xarxa LAN de la ubicació. 

 En el PCC 

 Programari servidor existent del SCADA dels Telecomandaments amb la seva base de dades. 

 L’actual interfície d’usuari, HMI del SCADA dels Telecomandaments, associada en l’operació i 
configuració dels sistema. 

 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

Els equips i programaris que conformen el SCADA i que han aparegut anteriorment, queden recopilats en 
la següent relació: 

 PLCs: parada i subestació amb terminals de connexions dels senyals al PLC. 

 Panell HMI del PLC de subestació. 

 Components existents on s’integren les noves parades i subestacions: 

 Aplicació servidor SCADA amb base de dades: Instal·lacions Fixes i Energia de Tracció. 

 HMI de l’operador SCADA. 

 Maquinari Servidor i Estació de treball per l’operació. 
 

L’adjudicatari haurà de subministrar únicament equips en producció comercial i amb un mínim de set (7) 
anys de vigència, no seran acceptats prototipus. 
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7.1. EQUIPAMENT DE CAMP 
 

7.1.1. PLC parada. 

 Configuració modular. 

 Memòria mínima programa/emmagatzematge 4 MB / 128 MB. 

 Instruccions executades/ms > 4 K. 

 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP. 

 Port sèrie RS485. 

 Protocols IEC60870-5-104, Modbus TCP. 

 SNMP, SMTP 

 Sincronització horària per NTP. 

 Configuració mestre-esclau. 

 Mòduls d’entrada i sortida amb terminal extraïble i aïllament galvànic del xassís: 

 Entrades Digitals: 32. 

 Sortides Digitals: 16. 

 Entrades Analògiques: 8. 

 Alimentació de 24 Vcc. 

 Programari de lògica de control local de dispositius. 
 

7.1.2. PLC subestació. 

 PLC unitat central: 

 Configuració modular. 

 Mòdul Processador. 

 Memòria mínima programa/emmagatzematge 32 MB / 2 GB. 

 Instruccions executades/ms > 10 K. 

 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP. 

 Protocols Modbus TCP. 

 1 Port sèrie RS485. 

 SNMP, SMTP, SOAP/XML. 

 Sincronització horària per NTP. 

 Configuració mestre-esclau. 

 Mòdul de comunicacions: 

 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP. 

 Protocol IEC60870-5-104. 

 Mòdul Font d’Alimentació redundada de 24 Vcc. 

 Programari de la lògica de control local per a cadascun dels blocs elèctrics. 

 

 Expansió d’entrades i sortides distribuïdes del PLC de subestació amb terminals extraïbles i aïllament 
galvànic del xassís: 

 Mòdul de comunicacions: 

 2 Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45 UTP. 

 Protocol Modbus TCP. 

 Alimentació de 24 Vcc. 

 Mòduls d’entrada i sortida amb terminal extraïble i aïllament galvànic del xassís en la configuració 
segons el nombre de senyals i tipus bloc elèctric: 

 Escomesa (2): 

 Entrades Digitals: 32 

 Sortides Digitals: 8 

 Entrades Analògiques: 0 

 Transformador-Rectificador (2): 

 Entrades Digitals: 32 

 Sortides Digitals: 8 

 Entrades Analògiques: 8 

 Feeder (2): 

 Entrades Digitals: 24 

 Sortides Digitals: 16 

 Entrades Analògiques: 8 

 Serveis Auxiliars (1): 

 Entrades Digitals: 48 

 Sortides Digitals: 24 

 Entrades Analògiques: 24 

 Protecció Carril (1): 

 Entrades Digitals: 16 

 Sortides Digitals: 8 

 Entrades Analògiques: 8 

 
 Panell HMI del PLC de subestació. 

 Pantalla: 

 Mínim 9”. 

 Tecnologia LCD color. 

 Tàctil. 

 VGA 640 x 480. 

 Teclat alfanumèric, funcions i tecles definibles, amb retroil·luminació. 
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 Memòria interna ≥ 64 MB. 

 Memòria SD/SDHC, mínim 8 GB. 

 1 Port Ethernet 10/100 Mbps RJ45. 

 1 Port sèrie RS232/RS485 subD9. 

 Protocols suportats entre altres Modbus RTU, TCP, ACII. 

 Alimentació de 24 ccrotecció frontal IP65. 

 Temperatura de funcionament de 0°C a 55°C. 

 Programari del HMI amb la lògica de supervisió i control local de la subestació. 
 

7.2. PCC. 
 

7.2.1. Aplicació de SCADA existent. 

 Incorpora les noves subestacions amb les actuals funcionalitats dels Telecomandaments (SCADA 
d’Energia i Instal·lacions Fixes) del programari SCADA de TELVENT. 

 
7.2.2. Maquinari Servidor i Estació d’Operador actual. 

 Equipament existent al PCC-CPD i Sala d’Operadors de TBS. 
 
 
 8.   INTERFÍCIES   

El SCADA s’interrelaciona amb altres sistemes amb les següents interfícies: 

 Xarxa de Comunicacions MPLS. 

 Commutador d’accés de serveis de parada, port IP/Ethernet. 

 Commutador d’accés de serveis de subestació, port IP/Ethernet. 

 Protocol IEC 60870-5-101/104 amb l’aplicació SCADA del PCC TBS. 
 

En el nou tram d’interconnexió tramviària, el SCADA serà compatible amb el sistema existent en TBS. Es 
centrarà la compatibilitat, bàsicament, en incorporar, com a mínim, de les actuals funcionalitats del sistema. 
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Taula 5. Entrades i Sortides del PLC de parada 

22 Alarma porta armari comunicacions marquesina 1 

23 Alarma porta armari Màquina Bitllètica 1 

24 Alarma porta armari Màquina Bitllètica 2 

25 Alarma porta armari elèctric marquesina 1 

26 Alarma porta armari elèctric marquesina 2 

27 Alarma sabotatge Panell d’Informació SIV 1 

28 Alarma sabotatge Panell d’Informació SIV 2 

 Sortides Digitals 

1 Ordre disjuntor tensió general QBT 

2 Ordre disjuntor general QBT 

3 Ordre disjuntor alimentació marquesina 1 

4 Ordre disjuntor alimentació marquesina 2 

5 Ordre disjuntor alimentació rack Comunicacions 

6 Ordre disjuntor alimentació Màquina Bitllètica 1 

7 Ordre disjuntor alimentació Màquina Bitllètica 2 

8 Ordre disjuntor alimentació Panell d’Informació SIV 1 

9 Ordre disjuntor alimentació Panell d’Informació SIV 2 

10 Ordre disjuntor alimentació de reg 

 Entrades Analògiques 

1 Temperatura armari de comunicacions 1 

2 Mesura de Tensió entrada QBT 

3 Intensitat Corrent QBT 

4 Potència QBT 

APÈNDIX 1: ENTRADES I SORTIDES DEL PLC DE PARADA 

Num. PARADA 
 Entrades Digitals 

1 Alarma fora de servei Màquina Bitllètica 1 

2 Alarma fora de servei Màquina Bitllètica 2 

3 Alarma sonorització línia altaveus MEG 

4 Alarma tensió d’escomesa baixa 

5 Alarma alimentació SAI 

6 Alarma alimentació Màquina Bitllètica 1 

7 Alarma alimentació Màquina Bitllètica 2 

8 Alarma alimentació Amplificador MEG 

9 Alarma alimentació Videogravador CTT 

10 Alarma alimentació Panell d’Informació SIV 1 

11 Alarma alimentació Panell d’Informació SIV 2 

12 Alarma alimentació Commutador LAN 

13 Alarma alimentació Node Xarxa Troncal Comunicacions 

14 Alarma alimentació Punt d’accés RMU 

15 Alarma alimentació armari d’enclavament 

16 Alarma de alimentació senyalització viaria (una o més en 
funció del numero de reguladors en el entorn de la parada) 

17 Alarma alimentació ventilador rack comunicacions 

18 Alarma alimentació Il·luminació marquesina 1 

19 Alarma alimentació Il·luminació marquesina 2 

20 Alarma porta armari comunicacions marquesina 1 
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 APÈNDIX 2: ENTRADES I SORTIDES DEL PLC DE SUBESTACIÓ ELÈCTRICA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 6. Entrades i Sortides bloc elèctric Escomesa/Interconnexió de mitja tensió 

Num. LÍNIA D’ESCOMESA/INTERCONNEXIÓ 
 Entrades Digitals 

1 Desconnexió per Sobreintensitat (SI) 

2 Desconnexió per Curtcircuit (CC) 

3 Desconnexió per Homopolar (HM) 

4 Desconnexió per Direccional (DR) 

5 Bloqueig per antiparal·lel 

6 Avaria relé de Protecció 

7 Interruptor Ressorts Destensats 

8 Baixa Pressió SF6 Interruptor Nivell1 

9 Baixa Pressió SF6 Interruptor Nivell2 

10 Desconnexió Automàtica 

11 Defecte Interruptor Tripolar 

12 Posició Interruptor Tancat 

13 Posició Interruptor Obert 

14 Posició Seccionador Tripolar Connexió de servei Tancat 

15 Posició Seccionador Tripolar Connexió de servei Obert 

16 Posició Seccionador Tripolar Connexió de servei PaT 

17 Posició Seccionador Tripolar Entrada Tancat 

18 Posició Seccionador Tripolar Entrada Obert 

19 Posició Seccionador Tripolar Entrada PaT 

20 Posició Interruptor Tancat Interconnexió 

21 Posició Interruptor Obert Interconnexió 

22 Presència de Tensió Entrada de Línia (D1) 

23 Presència de Tensió Barres (D2) 

24 Presència de Tensió Sortida (D3) 

25 Presència de Tensió Interconnexió (D4) 

26 Manovella Seccionador Tripolar Escomesa 

27 Manovella Seccionador Tripolar Entrada 

28 Desconnexió des de relé extern 

 Sortides Digitals 

1 Ordre Connexió Interruptor 

2 Ordre Desconnexió Interruptor 

3 Bobina de Mínima Seccionador Entrada 

4 Bobina de Mínima Seccionador Escomesa 

5 Autorització de tancament 

6 Bobina de Mínima Interruptor 

7 Bloqueig permanent / transitori 
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23 Defecte equip de mesura CC 

24 Automàtic Desconnectat 

25 Ordre tancament seccionador sortida CC (commutador de 
comandament) 

26 Ordre obertura seccionador sortida CC (commutador de 
comandament) 

27 Fusió fusible amortiments 

28 Alarma fusió fusible díode Rectificador 

29 Desconnexió fusió fusible díode Rectificador 

30 Temperatura nivell 1 Rectificador 

31 Temperatura nivell 2 Rectificador 

32 Posada a Massa Feeder 

 Sortides Digitals 

1 Ordre Connexió Interruptor 

2 Ordre Desconnexió Interruptor 

3 Bobina de Mínima Seccionador Entrada 

4 Bobina de Mínima Seccionador Escomesa 

5 Autorització de tancament 

6 Bobina de Mínima Interruptor 

7 Bloqueig Permanent / Transitori 

 Entrades Analògiques 

1 Mesura de Tensió 750 V cc 

2 Intensitat Corrent Contínua 

3 Mesura d'intensitat Corrent Altern Fase R 

4 Mesura d'intensitat Corrent Altern Fase S 

Num. GRUP    TRANSFORMADOR-RECTIFICADOR 

 Entrades digitals 

1 Sobreintensitat 

2 Manca a Terra 

3 Desconnexió per Relé de protecció 

4 Avaria relé de protecció 

5 Ressorts destensats interruptor 

6 Baixa pressió SF6 nivell 1 

7 Baixa pressió SF6 nivell 2 

8 Defecte interruptor tripolar GR local 

9 Posició Tancat interruptor tripolar GR local 

10 Posició Obert interruptor tripolar GR local 

11 Alliberat enclavament mecànic interruptor 

12 Posició Tancat seccionador tripolar d'entrada 

13 Posició Obert seccionador tripolar d'entrada 

14 Posició P.a.T. seccionador tripolar d'entrada 

15 Manovella Introduïda Seccionador Tripolar Entrada 

16 Posada a Massa Grup Remot 

17 Posició Tancat seccionador sortida cc 

18 Posició Obert seccionador sortida cc 

19 Porta Tancada cel·la Rectificador 

20 Porta Tancada cel·la Transformador 

21 Posada a Massa Rectificador 

22 Desconnexió relé retorn d'energia 
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5 Mesura d'intensitat Corrent Altern Fase T 

6 Temperatura Transformador Fase R 

7 Temperatura transformador Fase S 

8 Temperatura transformador Fase T 

Taula 7. Entrades i Sortides bloc elèctric Grup TrafoRectificador 

Num. SORTIDA FEEDER 

 Entrades digitals 

1 Funcionament Correcte EDL (Assaig de Línia) 

2 Bloqueig per EDL 

3 Autorització Tancament per EDL 

4 Desconnexió per Sobreintensitat (SI) 

5 Desconnexió per Curtcircuit (CC) 

6 Desconnexió per di / dt 

7 Desconnexió per relé (altres) 

8 Avaria Relé de protecció / traductors de mesura 

9 Posada a Massa 

10 Desconnexió de Gestor de Proteccions (Arrossegaments) 

11 Automàtic Desconnectat Relé de protecció 

12 Automàtic Desconnectat Protecció A2 

13 Desconnexió per tensió Carril-Terra 

14 Posada a Massa GR1 

15 Posició Disjuntor – Extra ràpid Obert 

16 Posició Disjuntor – Extra ràpid Tancat 

17 Posició Carro Tancat 

18 Posició Carro Obert 

19 Porta del darrere Oberta 

20 Ordre Connexió Disjuntor – Extra ràpid (commutador de 
comandament) 

21 Ordre Desconnexió Disjuntor – Extra ràpid (commutador de 
comandament) 
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22 Posada a Massa GR2 

23 Presència de Tensió IAT 

24 Avaria Detector Tensió IAT 

 Sortides Digitals 

1 Ordre Connexió Disjuntor – Extra ràpid 

2 Contactor resistència economia 

3 Detecció Control Disjuntor Extra ràpid 

4 Aut. Maniobra inserció / extracció carro 

5 Fallada Run PLC 

6 Bloqueig Transitori / Permanent 

7 Posició Disjuntor – Extra ràpid Tancat 

8 Posició Disjuntor – Extra ràpid Obert 

9 Aut. Maniobra Porta del darrere 

10 Inici d'Anàlisi de LAC 

11 Presència de tensió en sortida 

 Entrades Analògiques 

1 Mesura de Intensitat Corrent Contínua 

2 Mesura de Tensió 750 V cc 

Taula 8. Entrades i Sortides bloc elèctric Sortida Feeder 

Num. SERVEIS AUXILIARS 

 Entrades digitals 

1 Posició Seccionador Tripolar Entrada Tancat 

2 Posició obert seccionador tripolar entrada A.T. 

3 Posició PaT seccionador tripolar entrada A.T. 

4 Fusible Fos A.T. 

5 Porta tancada cel·la transformador 1 SA 

6 Ordre   connexió   interruptor   BT1   SA   (commutador   de 
comandament) 

7 Ordre  desconnexió  interruptor  BT1  SA  (commutador  de 
comandament) 

8 Ordre   connexió   interruptor   BT2   SA   (commutador   de 
comandament) 

9 Ordre  desconnexió  interruptor  BT2  SA  (commutador  de 
comandament) 

10 Comandament local 

11 Comandament telecomandament 

12 Posició tancat interruptor BT1 SA 

13 Posició obert interruptor BT1 SA 

14 Posició tancat interruptor BT2 SA 

15 Posició obert interruptor BT2 SA 

16 Avaria carregador de bateries nº 1 

17 Derivació a terra positiu 110 Vcc 

18 Derivació a terra negatiu 110 Vcc 

19 Derivació a terra positiu 24 Vcc 

20 Derivació a terra negatiu 24 Vcc 



PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 06 – SCADA (Fase 1). 

BXU1-PCS-ING-10-SCD-DG-00100-B_1_2_6-Annex 6 - SCADA (Fase 1) 17 

 

 

 
 
 

  

7 Bloqueig Transitori / Permanent 

8 Fallada Run PLC 

9 Autorització maniobra seccionador d'entrada 1 SA 

10 Autorització accés cel·la transformador 1 SA 

11 Connexió extractor1 ALT 

12 Connexió extractor1 BAIX 

13 Desconnexió línies d'escomesa 

14 Connexió sirena 

15 Ordre connexió interruptor BT2 SA 

16 Ordre desconnexió interruptor BT2 SA 

17 Posició tancat interruptor BT2 SA 

18 Posició obert interruptor BT2 SA 

19 Desconnexió Ruptoseccionador d'entrada 1 

 Entrades Analògiques 

1 Intensitat BT SA Fase R 

2 Intensitat BT SA Fase S 

3 Intensitat BT SA Fase T 

4 Tensió BT SA. Fases R-N 

5 Tensió BT SA. Fases S-N 

6 Tensió BT SA. Fases T-N 

7 Intensitat sortida carregador de bateries Nª 1 

8 Tensió sortida carregador de bateries Nª 1 

9 Intensitat sortida carregador de bateries Nª2 

10 Tensió sortida carregador de bateries Nª2 

21 Avaria ondulador 220 Vca PCC 

22 Alliberat enclavament mecànic interruptor BT1 

23 Desconnexió magnetotèrmic interruptor BT1 

24 Alliberat enclavament mecànic interruptor BT2 

25 Desconnexió magnetotèrmic interruptor BT2 

26 Alarma intrusos 

27 Alarma incendis 

28 Desconnexió general d'emergència 

29 Ordre parada sirena 

30 Automàtic desconnectat SA 

31 Diferencial desconnectat SA 

32 Presència de tensió entrada BT1 

33 Presència de tensió entrada BT2 

34 Avaria convertidor 24 Negatiu 

35 Avaria convertidor 24 Positiu 

36 Temperatura subestació nivell mitjà 

37 Temperatura subestació nivell alt 

 Sortides Digitals 

1 Ordre connexió interruptor BT1 SA 

2 Ordre desconnexió interruptor BT1 SA 

3 Posició tancat seccionador d'entrada 1 SA 

4 Posició obert seccionador d'entrada 1 SA 

5 Posició tancat interruptor BT1 SA 

6 Posició obert interruptor BT SA 
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11 Intensitat barra + 24 Vcc 

12 Tensió barra + 24 Vcc 

13 Intensitat barra 24 Vcc 

14 Tensió barra - 24 Vcc 

15 Transformador Fase R 

16 Transformador Fase S 

17 Transformador Fase T 

Taula 9. Entrades i Sortides bloc elèctric Serveis Auxiliars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 10. Entrades i Sortides bloc elèctric Protecció carril-terra/Arrossegaments 

Num. PROTECCIÓ    CARRIL-TERRA/ARROSSEGAMENTS 
 Entrades Digitals 

1 Posició Obert Disjuntor Feeder 1 

2 Relé de Control Feeder 1 

3 Posició Obert Disjuntor Feeder 2 

4 Relé de Control Feeder 2 

5 Posició Obert Disjuntor Feeder 3 

6 Relé de Control Feeder 3 

7 Posada a Massa Feeder 

8 Fallada de Comunicacions Feeder 1 

9 Fallada de Comunicacions Feeder 2 

10 Recepció Arrossegaments Feeder 1 

11 Recepció Arrossegaments Feeder 2 

12 Desconnexió General d'Emergència 

 Sortides Digitals 

1 Fallada Run PLC 

2 Desconnexió Feeder 1 

3 Desconnexió Feeder 2 

4 Desconnexió Feeder 3 

5 Emissió d'Arrossegament per Feeder 1 

6 Emissió d'Arrossegament per Feeder 2 

7 Desconnexió per Tensió en Carril 

 Entrades Analògiques 

1 Tensió Carril-Terra 
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 1.   OBJECTE DE L’ANNEX   

L’Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema de Xarxa de 
Comunicacions previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, extensió 
de l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. . 

 

 
 2.   NORMATIVA   

De modo general, seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 

Norma Títol 

 
EN 50121-4 

Aplicacions  ferroviàries.  Compatibilitat  electromagnètica.  Part  4:  Emissió  i 
immunitat dels aparells de senyalització i de telecomunicació. 

 
EN 50122 

Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i 
circuit de retorn. 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

 ÍNDEX DE TAULES 

Taula 1. Normativa específica del sistema Xarxa de Comunicacions .............................................. 3 

Taula 2. Abreviatures ........................................................................................................................ 4 

 ÍNDEX DE FIGURES 

Figura 1. Detall de Xarxa de Comunicacions en Parada .................................................................. 7 

Figura 2. Esquema de Xarxa de Comunicacions (Troncal i Accés) .................................................. 7 

Figura 3. Esquema d'Anell de Parades i PCC .................................................................................. 8 
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S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1. Normativa específica del sistema Xarxa de Comunicacions 

3. ABREVIATURES EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

 
EN 61508 

Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN 62262 Graus de protecció contra els impactes mecànics externs (codi IK). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN 300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

IEEE 802.3 IEEE Standard 802.3 Ethernet. 

IEEE 802.3 af/at PoE / PoE+. 

IEEE 802.1Q LAN Virtual. 

IETF RFC 791 IPv4 – Protocol d’Internet versió 4. 

IETF RFC 3031 Arquitectura MPLS. 

IETF RFC 3513 IPv6 - Protocol d’Internet versió 6. 

IETF RFC 3550 RTP: Un protocol de transport per a aplicacions en temps real. 

IETF RFC 2131 DHCP. 

IETF RFC 3410:3416 SNMP Marc de Gestió. 

ANSI/HFS 100 Enginyeria de factors humans de les estacions de treball informàtiques. 

IEC 9126-1 Enginyeria de programari - Qualitat del producte - Part 1: Model de qualitat. 

IEC 11801 Sistemes de cablejat estructurat per a telecomunicació. 

ITU-T G.652 Característiques del cable de fibra òptica monomode. 

ITU-T G.650 Definició i mètodes de test per als paràmetres més rellevants de la fibra òptica 
monomode. 

ITU-T: G.664 Procediments i requisits de seguretat òptics per als sistemes de transport òptic. 

Abreviatura Significat 

CPD Centre de Processat de Dades 

CTT Circuit Tancat de Televisió 

HMI Interfície home-màquina 

GbE Gigabit Ethernet 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

LAN Xarxa Local Ethernet 

MC-LAG Grup d’Agregació d’Enllaços Mutixassís 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

PCC Centre de Control 

PCC - CPD Centre de Procés de Dades en PCC 

PLC Autòmat Programable 

PoE Alimentació sobre Ethernet 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QoS Qualitat de Servei 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

STE Subestació Elèctrica de Tracció 
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SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

VoIP Servei de Veu sobre IP 

Taula 2. Abreviatures 
 
 
 
 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

El sistema de Xarxa de Telecomunicacions permet la interconnexió entre els elements de camp, així com 
els ubicats en nodes del sistema tramviari com parades i subestacions amb els sistemes centrals, allotjats 
a les sales tècniques. 

 
 

Al llarg de totes les parades s’estendrà una doble xarxa de fibra òptica amb capacitat per donar servei als 
sistemes que a continuació es detallen: 

 Senyalització tramviària. 

 Senyalització viària. 

 Supervisió i Telecomandament d’Energia. 

 Supervisió i Telecomandament d’Instal·lacions Fixes. 

 Circuit Tancat de Televisió. 

 Megafonia. 

 Telefonia i Interfonia. 

 Panells d’Informació al Viatger (SIV). 

 Bitllètica. 

 Sincronisme horari. 
 
 

El sistema de Xarxa de Telecomunicacions s’integra amb: 

 Estesa de Fibra Óptica: Troncal i Accés. 

 Equipament: Troncal i Accés, incloent el Sistema de Gestió. 
 
 

S'estableix com Xarxa Troncal aquella formada per la infraestructura (Fibra i Electrònica de Xarxa) que 
connecta els nodes de les noves parades (incloent Glòries) i el node de la Sala Tècnica del Centre de 
Control de TRAM Besòs (PCC-CPD TBS). 

La Xarxa d'Accés permet, als equips i dispositius de camp dels sistemes, l'accés a la Xarxa Troncal. Està 
integrada per la infraestructura (Fibra i Electrònica de Xarxa) que dona accés des de la pròpia Parada, 
Subestacions, Zones de Maniobra i, fins i tot, Cruïlles. 

 

4.1. ABAST DEL PROJECTE 

A continuació descriurem un resum de l'abast esperat tant a l'àmbit de la Xarxa Troncal com de la Xarxa 
d'Accés. 

 
4.1.1. Xarxa Troncal 

Pel que fa a l'abast de la Xarxa Troncal s’especifica que: 

 La Xarxa Troncal de fibra òptica transcorrerà entubada per dues (2) canalitzacions independents a 
cada costat del traçat i tindrà sortides des d’un armari repartidor en cada parada on s’instal·laran els 
equips electrònics dels diferents sistemes. La fibra s’estendrà amb arquetes que permetin la seva 
reposició de forma fàcil i que no es produeixin radis de curvatura inadequats. 

 

 A més de cobrir el traçat d’interconnexió Verdaguer-Glòries, tal com s'especifica en el punt anterior, 
es tendirà fibra òptica entre Glòries i el Centre de Control de TBS, utilitzant la canalització actualment 
existent. 

 

 Es dotarà d'un node d'electrònica de Commutació a cada nova parada i a Glòries, en total quatre (4), 
així com a la sala del PCC-CPD TBS que representa un (1) més. Es configuren com una xarxa 
Troncal multiservei, amb QoS i qualitat de transport diferenciades per als diferents Serveis que 
conflueixen en aquests nodes (per exemple, Bitllètica, SIV, CTT). 

 
 
 Disposarà d’armaris i panells per facilitar la connectivitat amb l’electrònica instal·lada en parades i 

PCCs. Es subministraran les connexions de fibra dúplex. 
 

 L'enginyeria i tecnologia emprada per al disseny de la Xarxa Troncal, ha d'oferir uns temps de 
recuperació inferiors a 50msg, garantint en tot moment una arquitectura robusta de suport als serveis 
més crítics anteriorment comentats, o bé als que es poguessin incorporar en un futur. 

 
4.1.2. Xarxa d’Accés 

Respecte a la xarxa d'Accés, s'haurà d'instal·lar l'electrònica de commutació i cablejat (panells de fibra 
òptica i cables) que permeti: 

 D'una banda, dotar d'accés als diferents equips terminals que conformen l'arquitectura extrem a 
extrem dels serveis tramviaris esmentats, i ubicats en Parades. 

 De l'altra, implementar des de les Parades una arquitectura de Xarxa de Distribució / Accés de Fibra 
i Electrònica fins Subestacions, Zones de maniobra i Cruïlles. Serà necessari per concentrar els 
diferents accessos dels equips terminals de la xarxa tramviària que no estan en Parades. 

 
 

La Xarxa d'Accés, en funció del tipus d’ubicació, ofereix connectivitat als terminals i sistemes de la 
següent manera: 

 Connexió directe des del commutador de parada a: 

 Telèfons IP i Intèrfons IP (Telefonia/Interfonia). 
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 Càmeres IP i videogravador (CTT). 

 Panells d’Informació al viatger (SIV). 

 PLCs dels sistemes de Telecomandament d'Energia i Instal·lacions (SCADA). 

 Altaveus i amplificadors (MEG). 

 Terminals d'Entreteniment, Informació i Publicitat. 

Les màquines de Bitllètica de Parada es connectaran directament al node la Xarxa Troncal. 
 

 
 D'altra banda, a través de la Xarxa de Fibra d'Accés des de les parades es connecten els 

commutadors d’altres ubicacions. 

 Des del commutador de Subestació: 

 Telèfons IP. 

 Càmeres IP. 

 PLC del sistema SCADA d'Energia. 

 Des dels commutadors de Zones de Maniobra: 

 Telèfons IP. 

 Càmeres IP. 

 Senyalització Ferroviària. 

 Des del commutador o mitja converter de Cruïlla: 

 Càmeres IP. 
 

 
 

 
5.1. XARXA TRONCAL 

 
5.1.1. Xarxa Troncal de Fibra 

Les especificacions requerides per la Xarxa Troncal de Fibra son les següents: 

 La Xarxa de Fibra Òptica serà redundant permetent formar anells parcials que donin camins 
alternatius davant de possibles talls de la fibra o de les connexions. En aquest sentit, la connexió 
física entre Glòries i Verdaguer, es realitzarà mitjançant una doble estesa d’un cable de fibra òptica 
de 48 fibres monomode, com a mínim, i instal·lat a ambdós costats (2 tracks) del recorregut de les 
vies. 

 

 Estesa addicional de dos cables de fibra òptica (un per track) entre el PCC TBS i Glòries. Aquests 
cables en la futura Fase 2 permetran una connexió directe entre PCCs (Principal i Secundari) assolint 
el conjunt PCC-CPD un major grau de redundància i, també, de capacitat en la seva interconnexió. 
Del total de fibres òptiques d’aquest nou cable es proposa deixar un nombre de fibres en coca en 
cadascun dels armaris repartidors de les actuals parades de TRAM; l’objectiu és que puguin ser 
utilitzades en el futur com una xarxa tramviària unificada. 

 

 Tota la fibra utilitzada per a la Xarxa Troncal, serà d'exteriors armada i antirosegadors, del tipus 
monomode OS2 d'acord amb G.652.D i compliment de la normativa ISO/IEC 11801. Aquesta fibra 
transcorrerà estesa pel traçat de la multitubular principal en el nou tram entre Verdaguer i Glòries. 

 

 A cada parada existiran un rack dins d’un armari tancat de marquesina, on s'ubicaran tant a els 
repartidors de fibra òptica com l'electrònica corresponent. La fibra de Xarxa Troncal, estarà acabada 
en els repartidors de Parada amb connectors tipus LC. 

 

 S'hauran de deixar fibres de reserva, al menys un 30%, per a possibles ampliacions futures. 
 

5.1.2. Xarxa Troncal de Dades 

Per a la Xarxa Troncal de Dades, les especificacions requerides son les següents: 

 La Xarxa Troncal ha de permetre donar servei a l’ampliació entre Glòries i Verdaguer amb una 
tecnologia estàndard, robusta i àmpliament provada en múltiples entorns i, últimament, en les 
infraestructures ferroviàries. En aquest sentit, la Xarxa Troncal estarà basada en IP / MPLS com a 
millor model tecnològic per satisfer prestacions com les següents: 

 Capacitat en ample de banda i a nivell de qualitat de servei per suportat tots i qualsevol tipus 
de serveis, tant crítics com multimèdia. 

 Proporciona recuperacions en el servei de comunicacions en un temps inferior a 50 
mil·lisegons, característica que presta una elevada disponibilitat de servei i permet incorporar 
regles de gestió de tràfic de serveis crítics així ho requereixin. 

 Facilita transportar serveis tant de nivell 2 com 3, mitjançant VPN Nivell 2, 3 i multicast. 

 Permet configurar topologies tant en anell com en estrella. 

 Proporciona una manera totalment estàndard de prestar serveis a tercers o de l’ecosistema 
relacionat amb la xarxa tramviària (per exemple, ATM, TRAM, Ajuntament de Barcelona, 
Proveïdors de Continguts, etc..) amb total seguretat, qualitat de servei i aplicació de polítiques 
d’un modo diferenciat. 

 

 Amb l'objectiu de dotar de la redundància desitjada, l'accés de Xarxa Troncal a les Parades serà de 
2 x 10GbE, que així permeti un disseny de Topologia de Xarxa Global optimitzada cost / prestacions. 
(per exemple, amb un màxim 10 nodes en cada anell troncal). 

 

 Encara que l'abast d'aquest projecte només està associat amb la infraestructura dels nous nodes del 
tram de la Diagonal, l'arquitectura de Commutació Central del PCC-CPD, està plantejada de cara a 
la futura interconnexió amb Francesc Macià amb la capacitat de processament suficient per poder 
integrar el trànsit de la resta de parades que comprenen la totalitat de la xarxa tramviària unificada, 
en les mateixes condicions que l'actual, és a dir, amb accessos a 10 Gbps. 

 

 En base a tots aquests requisits, per aquesta Fase 1 es requereix oferir un (1) commutador IP / MPLS 
de Core en el PCC-CPD Besòs, que funcioni en mode xassís redundant MC-LAG. En total son dos 
(2) els xassís de Core per al PCC-CPD Besòs. 

5. ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL 
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 Entre les principals característiques exigides als commutadors IP / MPLS de Core del PCC-CPD 
destaca: 

 Característica mínima: commutador de tipus fix, que ha d'ocupar un màxim de 4RU. 

 Ha d'oferir densitat de ports en 10G, permetent connectivitat de ports en 10G SFP / SFP + 
(Mínim 24). Possibilitat de connectivitat futura en 40G QSFP. 

 Entre altres característiques essencials: 

o Ha de ser compatible IPv4 / IPv6. 

o Anar  equipat  amb  completes  funcionalitats  MPLS  /  VPLS,  L2  /  L3,  seguretat, 
multicast. 

o Ha de poder funcionar com P o PE en arquitectura MPLS. 
 

 Amb l'objectiu de màxima disponibilitat, cadascun dels dos xassís que funcionen com a Core 
comptaran amb: 

 Redundància d'alimentació en 1 + 1. 

 Safata de ventilació extraïble amb ventiladors redundant. 

 Suportaran  funcionalitats  de  MC-LAG  que  permetin  augmentar  la  disponibilitat  de 
l'arquitectura amb tecnologia de virtualització de commutació. 

 

 Les principals característiques exigides als quatre commutadors IP / MPLS de parades son: 

 De tipus fix, que ha d'ocupar un màxim de 2RU. 

 Connectivitat WAN de ports en 10G SFP+ (Mínim 2). 

 Connectivitat de ports d’accés en 1GbE (Mínim 12). 

 
 Entre altres característiques essencials es compte amb: 

 Compatibilitat IPv4 / IPv6. 

 Completes funcionalitats MPLS / VPLS, L2 / L3, seguretat, multicast. 

 Funcionament com PE en arquitectura MPLS. 

 Funcionalitats de MPLS-FRR. 

 
 Amb l'objectiu d'obtenir la màxima disponibilitat, cadascun dels equips de parades disposarà: 

 Processament redundant. 

 Redundància d'alimentació en 1 + 1. 

 Safata de ventilació extraïble amb 4 ventiladors redundants. 

 Suportar funcionalitats de MC-LAG per augmentar la disponibilitat de l'arquitectura amb 
tecnologia de virtualització de commutació. 

 

5.1.3. Sistema de Gestió de Xarxa 

Es requereix una solució de gestió de xarxa, oberta, que permeti integrar tots els equips tant de la Xarxa 
Troncal com la d’Accés, incloent tot tipus de commutadors MPLS o L3 / L2 Ethernet, així com qualsevol 
altre equip obert (basat en SNMP). 

 
 

Les funcionalitats concretes per el Gestor de Xarxa son: 

 Monitoritzar la Xarxa, havent de representar-se de manera gràfica l'estat dels dispositius, enllaços i 
serveis. El sistema ha de poder presentar la xarxa en forma de mapes i taules. 

 Resoldre i detectar problemes a la xarxa. 

 Comptar amb eines específiques per monitorització i visualització dels serveis MPLS, així com per a 
la generació de serveis Ethernet / MPLS. 

 Disposar d’un inventari específic de dispositius i nodes associats a l'arquitectura MPLS. 

 Proporcionar seguiment de la qualitat de servei (QoS) específica de un servei. 
 

5.2. XARXA DE D’ACCÉS 

A continuació son incloses les especificacions requerides tant per a la Xarxa d'Accés de Fibra, com de 
dades. 

 
5.2.1. Xarxa d’Accés de Fibra 

Les especificacions requerides per a la Xarxa d’Accés de Fibra son: 

 A cada Subestació i Zona de Maniobra hi hauran repartidors de fibra òptica situats en armaris tancats, 
on també s'allotjarà l'electrònica corresponent. 

 

 Tota la fibra, utilitzada per la Xarxa d’Accés, serà d'exteriors amb compliment de normativa ISO / IEC 
11801, de tipus monomode OS2 o multimode OM4, d'acord amb ITU-T G.652.D y G.651.1, armat i 
antirosegadors. 

 

 Totes les Subestacions, Cruïlles i Zones de maniobra estaran connectades amb la Parada més 
propera, almenys amb un cable de F.O (Monomode o Multimode) de Xarxa d'Accés des de la Parada. 
Xarxa d'Accés de Dades. 

 
5.2.2. Xarxa d’Accés de Dades 

A continuació es representa el detall de l'Arquitectura d'influència de Parada, que seria així: 
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Figura 1. Detall de Xarxa de Comunicacions en Parada 
 

 
La Xarxa d'Accés de Dades està integrada per diferents equips, en funció de la ubicació en la qual presten 
servei (equips de Parada, equips de Subestació, equips de la zona de Maniobra, Equips de Cruïlla. 

 L'equipament d'Accés situat a la Parada estarà format per commutadors apilables L2 / L3 Ethernet per 
a rack de 19 ". Permeten l'accés de terminals dels diferents serveis tramviaris de la pròpia Parada, 
com concentrar el trànsit dels equips situats en Cruïlles. La configuració HW del commutador de 
parada és la següent: 

 Fins a dos enllaços de uplink de connexió al commutador de Xarxa Troncal IP / MPLS de 
Parada, de diferents targetes (redundat), sent d’1GbE (1000Base-T) per a cada enllaç. Han 
de permetre la possibilitat LAG (Link Aggregation Groups). 

 Stack amb capacitat mínima per a 4 commutadors i 48 ports, equipat amb font d'alimentació 
redundada. 

 Equipat amb dos (2) commutadors, un amb 24 ports UTP 10/100/1000 PoE+, l'altre amb 12 
ports 1GbE SFP. 

 

 L'equipament d'Accés ubicat a les Subestacions i les Zones de Maniobra (per a serveis diferents al de 
senyalització ferroviària), serà un commutador stand-alone L2 / L3 Ethernet per a rack de 19 ", que 
permetrà l'accés dels terminals dels diferents sistemes: 

 Possibilitat de dos enllaços de uplink de connexió al commutador de Xarxa Troncal IP / MPLS 
de Parada, amb un equipament mínim de 2 x 1GbE SFP. Possibilitat LAG. 

 12 ports UTP 10/100/1000 PoE+. 

 Funcionalitats L2 / L3. 

 
 
 
 

 L'equipament d'Accés, ubicat a Zona de Maniobra per a Serveis Ferroviaris, serà un commutador 
com l'anterior, però amb possibilitat de funcions MPLS bàsiques. 

 

 L'equipament d'Accés ubicat a Cruïlles serà un commutador rugeritzat stand-alone industrial L2 / L3 
Ethernet en cas de requerir més d’un equip d’accés a xarxa (dues càmeres, o una càmera i en el 
futur de Fase 2 un punt d'accés de RMU): 

 Ports de uplink: 2 x 1Gbps SFP. Possibilitat LAG. 

 8 Ports 10/100/1000 PoE+. 
 

 
 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

A continuació es representa l'arquitectura general del sistema proposat de Xarxa de Comunicacions (Xarxa 
Troncal i Accés). 

 
 

 

Figura 2. Esquema de Xarxa de Comunicacions (Troncal i Accés) 
 

 
Aspectes generals que cal destacar son els següents: 

 

 Arquitectura basada en tecnologia MPLS (10Gbps) i topologia en anell, amb un node en cadascuna de 
les parades del nou tram d’interconnexió, així com al PCC (un equip de Core en el PCC-CPD Besòs). 
Dins de l’entorn amb tecnologia MPLS no existeix limitació en el nombre de salts. 

 En aquest sentit, el disseny físic proposat per a la connectivitat dels nodes de la xarxa (un per parada) 
es realitza a portell, és a dir, les parades es connecten de manera alternada al cable del track 1 o del 
track 2 amb l’objectiu d’augmentar la fiabilitat de la xarxa per alternança de camins. La figura 
següent representa l’esquema de connexió 
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Figura 3. Esquema d'Anell de Parades i PCC 
 
 
 És una Xarxa Troncal Unificada que és avantatjosa per: 

 Transportar tots els Serveis de Comunicacions i Control, és multimèdia. 

 Assolir temps de recuperació similars als obtinguts per una xarxa SDH, al voltant dels 50 ms. 
com a màxim. 

 Suportar múltiples fallades simultànies, cas de fallada de diversos nodes de la xarxa. 

 Augmentar la fiabilitat de l’arquitectura, no limitada per la tecnologia MPLS. L’ús de Tècniques 
d’Enginyeria de Trànsit i la dotació de Fast Reroute en els equips MPLS de la Xarxa Troncal 
permet assolir més fiabilitat. 

 Permetre, amb la mateixa infraestructura, donar suport tant als sistemes crítics com els que no , 
als sistemes de banda estreta com els d’ample, etc. i tot això amb una arquitectura orientada a 
l’alta disponibilitat de les comunicacions. 

 

 Centrar els recursos només a una tecnologia i xarxa, i no a varies tecnologies i xarxes. Deriva a 
una reducció dels recursos tècnics i una optimització dels recanvis i, en conseqüència un menor 
cost. 

 Rebaixar els costos en el pla d’operació, explotació i manteniment. 

 Ser avalada per la majoria dels fabricants líders del mercat (Cisco, Nokia, Huawei, etc.) i, en 
particular, en solucions per al sector ferroviari. 

 

 En el cas d'incorporar com a nodes de Xarxa Troncal les actuals parades de TBS, com a fet de la 
unificació de l’explotació de la xarxa tramviària de Barcelona, aquests nodes s’anirien incorporant a 
diferent anells de 10Gbps que sempre es tancarien en el node MPLS PCC-CPD de TBS. Tot i que 
no hi ha un criteri preestablert en el nombre màxim de nodes per anell, s’ha establert no més de 8 a 
10 nodes per anell. Amb això, es busca un compromís entre l’optimització de costos, disponibilitat 
de fibra òptica i complexitat de la Xarxa. 

 

 Completarien els serveis extrem a extrem la Xarxa d’Accés Ethernet amb commutadors L2/L3 en 
parades, enclavaments i subestacions amb les característiques comentades en l'apartat anterior. 

 

 
 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

 
7.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'EQUIPS 

 
7.1.1. Cable de 48 fibres òptiques exterior monomode OS2 

 Tipus OS2. 

 Número de fibres per tub: 8. 

 Per exterior amb protecció metàl·lica antirosegadors. 

 Diàmetre del cable ≤ 13 mm. 

 Ràdio de curvatura mínim, 20x dinàmic i 15x estàtic per al diàmetre exterior del cable. 

 Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH (baixa emissió de fums i zero halògens). 

 Diàmetre de revestiment de 245 ± 10 μm. 

 Atenuació a 1310 nm ≤ 0.36 dB / km. 

 Atenuació a 1.550 nm ≤ 0.22 dB / km. 

 Tensió permanent/instal·lació de 2000/3600 N. 

 Temperatura operativa de -20°C a +70°C. 
 

7.1.2. Cable de 6 fibres òptiques exterior monomode OS2 

 Tipus OS2. 

 Per exterior amb protecció metàl·lica antirosegadors. 

 Diàmetre del cable ≤ 10 mm. 

 Ràdio de curvatura mínim, 20x temporal i 15x permanent per al diàmetre exterior del cable. 
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 Dues fibres per tub. 

 Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH. 

 Atenuació a 1310 nm ≤ 0.36 dB / km. 

 Atenuació a 1.550 nm ≤ 0.22 dB / km. 

 Tensió permanent/instal·lació de 1000/1800 N. 

 Temperatura operativa de -20°C a +70°C. 
 

7.1.3. Cable mixt de 6 fibres òptiques exterior multimode OM4 i parell de coure 

 Per exterior amb protecció metàl·lica antirosegadors. 

 Diàmetre del cable ≤ 12 mm. 

 Revestiment Polietilè de baixa densitat, ignífug, LSZH. 

 Ràdio de curvatura mínim, 20x temporal i 15x permanent per al diàmetre exterior del cable. 

 Dues fibres per tub. 

 Tensió permanent/instal·lació de 1000/1800 N. 

 Temperatura operativa de -20°C a +70°C. 

 Fibra: 

 Tipus OM4. 

 Atenuació a 850 nm ≤ 2,3 dB / km. 

 Atenuació a 1.310 nm ≤ 0,5 dB / km. 

 Coure: 

 Un parell creuat. 

 Diàmetre del conductor 14AWG (1,78 mm). 

 Impedància 56 Ohm. 
 

7.1.4. Panell de connectorització de 48 fibres òptiques 

 Panell per a rack 19” 2U. 

 Material acer galvanitzat. 

 Modular amb 24 connectors LC dúplex. 

 Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió. 

 Organització de cables. 

 Calaix lliscant amb guies de rodament. 

 Números d'identificació de ports. 

 Inclou braços de subjecció ajustables i kit de fixació. 

 24 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC. 
 

7.1.5. Panell de connectorització de 24 fibres òptiques 

 Panell per a rack 19” 1U. 

 Material acer galvanitzat. 

 Modular amb 12 connectors LC dúplex. 

 Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió. 

 Organització de cables. 

 Calaix lliscant amb guies de rodament. 

 Números d'identificació de ports. 

 Inclou braços de subjecció ajustables i kit de fixació. 

 12 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC. 
 

7.1.6. Armari 19" de 42U de Parada. 

 Armari de terra rack 19" i 42U. 

 Dimensions (HxWxD): 2070x800x800 mm. 

 Material acer SPCC laminat en fred. 

 Portes perforades, frontal amb pany de seguretat i posterior amb clau. 

 Panells laterals desmuntables de fàcil obertura amb tancament lateral. 

 Entrades de cables per sostre i terra. 

 Perfils de rack numerats. 

 Perfils desplaçables en profunditat. 

 Guies laterals de cables. 

 Acabats per evitar electroestàtica. 

 Suport o potes regulables en altura. 

 Protecció IP20 (contra entrada de pols). 

 Mides (HxWxD): 1166x600x600 mm 
 

7.1.7. Parella Encaminador Core IP / MPLS d'PCC en alta disponibilitat 

Equip amb funcionalitats completes IP/MPLS: 

 Model en Xassís o stand-alone per a rack 19". 

 Funcionament en HA (alta disponibilitat) mitjançant MC-LAG 

 Capacitat de commutació mínim 80Gbps full dúplex de modo individual. 

 Font d'Alimentació redundada, Safata de Ventilació amb redundància. 

 Incorpora una Processadora / Controladora. 

 Ports: 12 x 10 GE SFP / SFP + (Amb possibilitat d'ampliació un 20% sense canviar de plataforma). 

 Inclosos els següents transceivers: 4 unitats 10GBASE-LR, 2 unitats 10GBASE-SR 

 Programari: Funcionalitats completes L2 / L3, IPv4 / IPv6, Advanced MPLS (FRR). 
 

7.1.8. Encaminador IP/MPLS de Parada 

Equip amb funcionalitats completes IP/MPLS: 
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 Model stand-alone per a rack 19 ". 

 Font d'Alimentació redundant. 

 Targeta processadora redundada. 

 Equipat amb mòdul WAN: 2 ports 10 GE SFP +, incorpora 2 transceivers 10GBASE-LR. 

 Equipat amb targetes de línia: mínim mòdul 12 ports 10/100/1000 SFP inclou transceivers: 4 x 
1000Base-LX (MMF i SMF) 

 Programari: Funcionalitats completes L2 / L3, IPv4 / IPv6, Advanced MPLS (FRR). 
 

7.1.9. NMS Xarxa Comunicacions 

Programari de gestió Xarxa MPLS - Xarxa L3 / L2 segon las prestacions indicats al apartat 5.1.3 
 

7.1.10. Stack de Commutadors de Parada 

 Stack de commutadors per a rack 19 ": 

 Funcionalitats L2 / L3. 

 Ports de Uplink: 4 x 1GbE. 

 24 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at). 

 12 Ports 10/100/1000 SFP, inclou 6 transceivers, 2 x 1000Base-SX, 4 x 1000Base-LX (MMF i SMF). 
 

7.1.11. Commutadors d´accés Subestació i Zona de Maniobra 

 Commutador stand-alone per a rack 19 ": 

 Funcionalitats L2 / L3. 

 Ports de Uplink: 2 x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX 

 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at). 
 

7.1.12. Commutadors d´accés zona de maniobra (senyalització ferroviària) 

 Commutador stand-alone per a rack 19 ". 

 Funcionalitats L2 / L3 i MPLS Base. 

 Funcionalitats L2 / L3. 

 Ports de Uplink: 2 x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX. 

 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at). 
 

7.1.13. Commutador industrial de cruïlla i accés xarxa multimèdia 

 Commutador stand-alone tipus industrial rugeritzat L2. 

 Ports de uplink: 2 x 1Gbps SFP, incloent 2 transceivers 1000 Base-LX. 

 8 Ports 10/100/1000 PoE +. 
 

7.1.14. Panell de connectorització de cablejat UTP cat6. 

 Panell per a rack 19” 1U. 

 Material acer. 

 Modular amb 24 connectors RJ45 femella per UTP cat6. 

 Terminals de connexió per darrera IDC-110. 

 Compleix per sobre de 10Gbps. 

 Disposa de pinta per fixació dels cables. 

 24 connexions UTP cat6 de 3 m. amb connectors RJ45. 
 

7.1.15. Cable de parells UTP cat 6 

 Cable de 4 parells. 

 Tipus UTP categoria 6. 

 Calibre 23AWG. 

 Conductor de coure sòlid 0,57mm. 

 Revestiment del conductor de Polietilè de baixa densitat sense halògens. 

 Coberta del cable LSZH ignífuga. 

 Diàmetre del cable ≤ 6 mm. 

 Impedància 100 Ohm. 

 Tensió màxima 90 N. 

 Temperatura operativa de -20°C a +60°C. 
 

7.1.16. Armari de subestació 19" 22 U 

 Armari mural de rack 19” 22U. 

 Material acer SPCC laminat en fred. 

 Porta frontal amb cristall temperat fumat amb pany de seguretat. 

 Porta posterior perforada per a ventilació. 

 Panells laterals desmuntables de fàcil obertura amb tancament lateral. 

 Entrades de cables per sostre i terra. 

 Perfils de rack numerats. 

 Acabats per evitar electroestàtica. 

 Protecció IP20 (contra entrada de pols). 

 Mides (HxWxD): 1166x600x600 mm 
 

 
 8.   INTERFÍCIES   

La interfície que mereix un consideració més important seria la que hi ha amb el Subsistema Intern de 
PCC-CPD, tant a nivell de PCC-CPD Xarxa, com PCC-CPD infraestructura de Computació i 
Emmagatzematge 
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Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema de Ràdio 
d’Explotació (REX) previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, 
extensió de l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. 

 

 
 2.   NORMATIVA   

En el projecte serà d’aplicació les normatives i recomanacions llistades a continuació: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 1. Normativa específica aplicable al Sistema Ràdio Explotació 

 
 
 
 3.   ABREVIATURES   

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 

 

 
 

Abreviatura Significat 

API Aplicació per a la Programació d’Interfície 

CPD Centre de Processat de Dades 

FDMS Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguretat 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

 

Norma Títol 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Requeriments generals. 

EN 61508 Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN 50128 Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

 
EN 50159 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

1. OBJECTE DE L’ANNEX  
EN 50126 

Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

EN 50122 Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50121-4 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 61000-6-1-2 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3-4 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN 300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

EN 50155 Aplicacions ferroviàries. Equips electrònics utilitzats sobre vehicles. 

IEC 61373 Aplicacions ferroviàries. Vehicles. Assajos de xoc i vibració. 

ETR 300 Estàndard TETRA 
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Es seguirà controlant remotament des del PCC mitjançant l’equipament HW i SW existent en el CPD de 
TBX. Per a l’explotació unificada, es durà a terme des dels llocs de treball de la Sala d’Operadors amb el 
HMI del REX (mòdul software de la Consola de Comunicacions unificada), i que quedarà integrat dins del 
que, en aquest Plec, s’anomena aplicació integradora o Integrador. 

 
4.1.  ABAST DEL PROJECTE 

El sistema REX lliurarà servei de comunicació ràdio, banda estreta, en tota la prolongació entre Glòries i 
Verdaguer, tant a tramvies com al personal de manteniment, inspecció i altres. 

 
 

El sistema contempla, a banda de les infraestructures de computació i comunicacions comunes com a 
suport d’aquest i altres sistemes (i que seran desenvolupades a l’Annex corresponent), components 
específics en: 

 Equipament de camp 

 Terminals embarcats en els dos (2) nous vehicles tramviaris. 

 Terminals portàtils per al personal de manteniment, inspecció i altres. 

 PCC 

 Alta dels nous terminals en la plataforma existent de Nebula (TELTRONIC) 
 
 

El subministrament del REX inclourà el HW, SW, interfícies corresponents, llicències, cables i accessoris 
necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. 

 
 

 
Taula 2. Abreviatures 

 
 
 
 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

El sistema de Ràdio d’Explotació serveix de suport per a les comunicacions tren-terra dels serveis de veu 
i dades. Els serveis sobre aquest sistema de ràdio s’estableixen entre PCC i tramvies, i entre PCC i 
personal adscrit a l’operador i mantenidor tramviari. 

 
 

El sistema REX en l’extensió de Glòries a Verdaguer serà l’existent actualment en les concessions de TBX 
i TBS amb les seves funcionalitats. Aquesta infraestructura dona cobertura radioelèctrica al tram de 
l’avinguda Diagonal, comprès entre Verdaguer i plaça de les Glòries. Es tracta d’una única infraestructura 
per ambdues concessions, TBX i TBS, i basada en TETRA, tecnologia que és: 

 Estàndard en el protocol aire i, per tant, interoperable amb terminals de múltiples fabricants. 

 Flexible de cara a l’explotació, suportant serveis de veu, dades i missatgeria (SDS). 

 Modular i oberta a futures ampliacions en serveis i capacitat. 

 Gestionable de manera unificada mitjançant una consola. 

Es objecte d’aquest apartat la comprovació preliminar si el nivell de cobertura en tot el traçat tramviari 
unificat compleix amb l’enginyeria radioelèctrica del projecte de renovació de la Ràdio d’Explotació. Es 
realitzarà agafant de base la documentació disponible de TRAM (l’estudi de cobertura i les mesures fetes 
en camp en el moment de certificar la instal·lació) i procedint a unes mesures específiques en el tram 
d’interconnexió. 

Si es detectés una deficiència puntual o parcial de la cobertura, es reconfiguraran una, varies o totes les 
SBS a nivell de topologia de ràdio, sigui per reorientació d’antenes/panells, afegint algun sector orientat a 
la zona deficitària de cobertura i/o incrementant la potència radiada. 

 
 

Els requeriments adscrits a aquest Plec sobre el sistema de Ràdio d’Explotació asseguren la seva total 
compatibilitat amb l’actual instal·lat a les concessions de TBX i TBS. 

 
 

S’haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia (2 anys). 
Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els recanvis 
proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte per als 
equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, 
especificacions i objectius descrits en la memòria i aquest Annex 8. 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

PCC Post de Comandament Central 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SBS Estació Base TETRA 

SCN Node de Commutació, Control i Supervisió del TETRA 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SW Software 

TBS Concessió de TramBesòs 

TBX Concessió de TramBaix 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 
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 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

Les prestacions funcionals, com a mínim, seran totes aquelles incloses en l’estàndard TETRA. 
 

 
La consola TETRA incorpora les següents prestacions: 

 Establiment i recepció de trucades. 

 Envio i recepció de missatges en temps real a/dels terminals portàtils i embarcats. 

 Supervisió de les comunicacions, alarmes i estats. 

 Ubicació geogràfica de terminals segons a la corresponent SBS a la que estan subscrits. 
 

Es lliurarà a nivell de CPD, part servidora, la interfície per a que l’Operador des de la Consola de 
Comunicacions pugui realitzar les següents operacions: 

 Des de l’HMI de SAE: 

 Establiment i recepció de trucades a/dels tramvies. 

 Envio i recepció de missatges en temps real dels terminals embarcats en tramvies. 

 Intercanvi de dades en temps real entre PCC i tramvies. 

 Comunicacions de veu amb el personal de manteniment i agents del servei mitjançant terminals 
portàtils. 

 Des de l’HMI de SIV: 

 Envio de missatges escrits al panells d’informació en parades i tramvies. 
 
 

En cas de fallida del HMI del REX, es disposa d’un equip de sobretaula en la Sala d’Operadors que 
permetrà les comunicacions de veu, així com la selecció i emissió de missatges. Es tracta d’un suport 
addicional i medi d’operar el sistema en mode degradat. 

 
 
 

 

El sistema REX és integrat per cinc (5) estacions base i el node central (SCN) en el PCC de TBX. Les 
comunicacions necessàries entre les SBS i PCC s’estableixen sobre una xarxa troncal ràdio o backbone 
formada per cinc (5) radioenllaços i una connexió entre PCCs de TBX i TBS mitjançant una línia d’operador 
com backup. 

 
 

Les estaciones base que formen la xarxa d’accés ràdio TETRA són les següents: 

 Quatre que radien en l’exterior: 

 Sant Pere Màrtir. 

 Montjuïc. 

 Badalona o Alfons XII. 

 Tallers i cotxeres de TramBesòs. 

 
Una ubicada Gran Via per donar cobertura a l’interior del túnel. 

 

 
El següent esquema representa l’arquitectura del sistema de Ràdio d’Explotació: 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema de Ràdio Explotació 
 

 
La disposició de les estacions base en punts alts, permet un solapament de cobertura de manera que es 
pugui realitzar el handover dels terminals sense tall o pèrdua de comunicació en la transició entre les 
mateixes. 

 
 

A nivell del node central o SCN en el PCC, hi ha un commutador on es connecten totes les SBS del sistema 
en una xarxa Ethernet de nivell 2 sobre el backbone de radioenllaços i nodes MPLS. També recau en 
aquest node l’administració i gestió de la xarxa TETRA a través d’una consola. 

 
 

 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   
 

7.1. INFRAESTRUCTURA 

Les freqüències llicenciades per al sistema TETRA estan en les bandes de freqüències de uplink 410-420 
i downlink 420-430 MHz. Són sis (6) les parelles uplink/downlink, cadascuna d’elles separada 10 MHz: 

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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Freqüències (MHz) 

Uplink Downlink 

411,950 421,950 

412,550 422,550 

413,125 423,125 

413,225 423,225 

413,400 423,400 

413,625 423,625 

Taula 3. Freqüències portadores REX (TETRA) 
 

 
Les portadores es distribueixen per les SBS de l’actual infraestructura REX: 

 Una portadora (1 TRX) en Montjuïc, Badalona (Alfons XII), Tallers/Cotxeres de TBS i túnel de Gran 
Via. 

 Dues portadores (2 TRX): Sant Pere Màrtir. 
 

La infraestructura existent del sistema TETRA és el Nebula, del fabricant TELTRONIC, i compta amb 
estacions base, nodes de commutació i consola d’administració. A nivell d’interconnexió d’aquest 
equipament, com s’ha inclòs anteriorment, existeix una xarxa de radioenllaços a mode de backbone TBX- 
TBS. Respecte al costat usuari, es disposa de terminals ràdio portàtils i embarcats en tramvies. 

 
 

No es requereix una ampliació, a nivell de infraestructura TETRA, per donar serveis a l’extensió des de 
Glòries a Verdaguer. 

 
7.2. EQUIPS TERMINALS DE RÀDIO 

A continuació es presenten les característiques comunes a tots els terminals de ràdio TETRA per al sistema 
REX del projecte: 

 Banda de freqüències de 380 – 430 MHz, 450 – 470 MHz. 

 Classe A de receptor. 

 Sensibilitat estàtica del receptor > -112 dBm. 

 Sensibilitat dinàmica del receptor > -102 dBm. 

 Teclat alfanumèric, amb tecles de selecció i navegació, volum, encès/apagat i altres. 

 Mode de visió nocturna. 

 Alerta per vibració. 

 Receptor GPS incorporat. 

 Sincronització del rellotge per xarxa i/o GPS. 

 Dades IP packet data, WAP 2.0 sobre TETRA, XHTML, interfície per aplicacions per comandaments 
AT. 

 Trucades de tipus Individual i de Grup en xarxes TETRA i trucades a xarxes Públiques de Telefonia. 

 Modes d’operació: 

 Trunking o TMO en xarxa de ràdio TETRA (semidúplex i dúplex). 

 Directe o DMO entre ràdios (semidúplex). 

 Suport per a repetidor DMO i passarel·la TMO / DMO. 

 Autenticació mitjançant control d’accés amb codi PIN / PUK. 

 Xifrat en interfície aire TEA 1, 2, 3, 4. 

 Seguretat TETRA, classes 1, 2, 3. 

 Missatgeria SDS tipus 1, 2, 3, 4 i TL, concatenats i Flash. 

 Missatges d’estats / Missatge de text. 

 Notificació sobre nous missatge durant les trucades. 

 Servei de paquets de dades. 

 Plataforma Java™ MIDP 2.0 
 

7.2.1. Terminal portàtil 

 Potència de transmissió fins a 3 W (ajustable). 

 Pantalla, color total QVGA 

 Dades IP packet data, WAP 2.0, XHTML, interfície per aplicacions per comandaments AT. 

 Autenticació mitjançant control d’accés amb codi PIN / PUK. 

 Protecció IP65 o superior. 

 Bateria de Li-Ion >1500 mAh per a 15 h típicament i fins a 24 h en standby. 

 Pes inferior a 300 g. 

 Dimensions aproximades de 135 x 60 x 30 mm. 

 Temperatura de funcionament entre - 25 °C i 65 °C. 
 

7.2.2. Terminal embarcat 

 Potència de transmissió Fins a 10 W (ajustable). 

 Antena TX / RX Externa de 5 dBi x 2. 

 Micròfon de mà amb PTT. 

 Pantalla TFT, a tot color, QVGA de 320 x 240 píxels. 

 Antena GPS externa opcional. 

 Dades de connectivitat PEI a través de RS232, o cables de dades USB directament a la ràdio o a 
través de SCC1. 

 Connexions d'accessoris a través de consoles i AIU 
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 2 Entrades Digitals i 1 Sortida Digital. 

 Protecció IP55 o superior. 

 Alimentació 12 Vcc, inclou adaptador a 24/48Vcc. 

 Temperatura de funcionament entre -20 °C i 55 °C 

 Dimensions típiques aproximades de 70 × 185 × 200 mm (amb panell frontal) 

 Inclou altres components com: 

 Mecànica d’adaptació a la cabina del tramvia. 

 Adaptador de tensió continua-continua. 

 Antena de perfil aleta de tauró. 

 Cables de connexió. 

 Compliment normativa EN50121 EMC, EN50155 Elèctric, IEC61373 Ambiental. 
 

 
 8.   INTERFÍCIES   

En el nou tram d’interconnexió tramviària, el sistema REX serà l’existent en TBX i TBS amb les actuals 
funcionalitats. Al tractar-se d’una extensió de l’operació de TBS, aquest no disposa de noves interfícies 
que les existents. 
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema de Ràdio 
Multimèdia (RMU) previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, 
extensió de l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. La RMU permet 
la interconnexió dels serveis embarcats amb la Xarxa de Comunicacions i, per tant, amb els sistemes 
tramviaris allotjats en el CPD. 

2.   NORMATIVA  

En general, seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

Norma Títol 

EN 50129 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 

EN 50128 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

EN 50159 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

EN 50126 
Aplicacions ferroviàries. Especificació de la fiabilitat, la disponibilitat i la seguretat 
(RAMS). 
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Norma Títol 

EN 50121-4 
Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 50122 
Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50125-3 
Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN 61508 
Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

IEEE C37.1 
Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard  a l'entorn d'oficines. 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

EN 50128 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

EN 50159 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

EN 50155 Aplicacions ferroviàries. Equips electrònics utilitzats sobre vehicles. 

IEEE 802.11ac Estàndard IEEE de Xarxa sense fils en banda 5GHz i entorn gigabit 

Taula 1. Normativa específica per al sistema de Ràdio Multimèdia 

 

3.   ABREVIATURES 

Abreviatura Significat 

API Aplicació per Programació d’Interfície 

BD Base de Dades 

CPD Centre de Processat de Dades 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

LAN Xarxa Local Ethernet 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

PCC Post de Comandament Central 

PLC Autòmat Programable 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

SSE Subestació Elèctrica de Tracció 

SW Software 

TBS TramBesòs 
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Abreviatura Significat 

TBX TramBaix 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 

VoIP Servei de Veu sobre IP 

Taula 2. Abreviatures 

 

4.   DESCRIPCIÓ GENERAL 

La Xarxa Ràdio Multimèdia de la Xarxa tramviària unificada està previst que sigui el sistema que permeti 
una comunicació continua entre una tramvia en moviment i els sistemes d'accés a la via, mitjançant un 
mitjà confiable, d'amplada de banda significativa i amb mínim retard. 

D'aquesta manera, serà possible la transmissió i recollida en temps real de sistemes embarcats com CTT, 
MEG, Interfonia, SIV (Panells), Publicitat i Entreteniment. 

La RMU per a la Fase 1 es presenta, simplement, com una continuació del servei existent en TBS, 
prolongat geogràficament fins a Verdaguer, sent els requeriments per a dita infraestructura mínims. 
S’abordarà, així doncs, com solució continuista de TBS, però afegint el grau de compatibilitat amb la visió 
futura que es preveu en Fase 2 per a la xarxa unificada arribant a Francesc Macià. 

4.1.   ABAST DEL PROJECTE 

 El servei en el nou traçat per l'Avinguda Diagonal, entre les estacions de Verdaguer i Glòries, es 
recolzarà sobre la infraestructura i servei d’un Operador Mòbil de 3G/4G. Es a dir, sense realitzar 
cap desplegament de infraestructura pròpia de ràdio al llarg del traçat tramviari.  

 

 Els nous equips embarcats, en el traçat viari actual de TBS, han de poder prestar els existents serveis 
de TRAM, com ara el sistema de CTT. Els nous sistemes embarcats han de ser, per tant, compatibles 
tecnològicament amb la infraestructura que es troba desplegada en TBS. 

 

 La infraestructura de xarxa interna (cablejat i commutadors Gigabit Ethernet) dels vehicles 
(infraestructura intra-tren), així com la xarxa Wifi desplegada a les cotxeres actuals (zona 
estacionament) queden fora de l'abast d'aquest projecte doncs pertany als projectes a desenvolupar 
en el desplegament del projecte de T-Mobilitat. 

 

 L'equipament WAN embarcat a proveir, a més de poder proporcionar la connectivitat a la Xarxa Ràdio 
Multimèdia privada prevista per a la Fase 2, haurà d'estar equipat per disposar de connectivitat amb 
la xarxa de dades d'un operador de Servei Públic 3G/4G (tant en el nou Tram Diagonal, com en els 
actualment existents). 

 

5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL 

5.1.   GENERAL 

5.2.   FUNCIONAL DE L’EQUIPAMENT EMBARCAT 

Les característiques per a l'equipament embarcat d'accés WAN RMU son: 

 Es tracta d'un encaminador que en el futur haurà de permetre la connectivitat des del tren en moviment, 
amb la Xarxa de Comunicacions fixa MPLS (per al sistema de RMU del traçat complet per l’avinguda 
Diagonal). És proposa un equip versàtil amb els següents característiques: 

 De tecnologia dual, sense fils no Llicenciada compatible IEE 802.11a, 802.11b,802.11ac / 3G/4G 
i valorable la possibilitat d'àmplia modularitat (per inserció / substitució de / per Futurs Mòduls, p.e., 
5G). 

 Com tot equipament per a ús embarcat, ha de complir l'estàndard EN 50155, incloent 
especificacions per EMC, cops, vibracions, temperatura extrema i resistència a la humitat. 

 

 Es requereix que la solució proposada contempli la solució de problemes tipus sticky client, mitjançant 
tècniques de roaming optimitzat i dissociació de punt d'accés. Per exemple, permetre que els 
dispositius del client passin de Wi-Fi a 3G/4G desconnectant de manera proactiva els clients i 
permetent que es moguin a una connexió més forta i millor. 

 

 Permetrà les comunicacions en TBS. La solució embarcada ha de permetre, per tant, la dualitat de 
banda 2,4 / 5GHz, de manera que a la banda de 5GHz sigui possible treballar sota la norma 802.11ac 
o 802.11a, i de la mateixa manera fer-ho a la banda de 2,4GHz com amb clients 802.11b / g / n. 

 

Relacionat amb l'anterior, la cobertura a la zona de cotxeres s'efectuarà utilitzant la infraestructura 
actual de TBS, amb la reconfiguració o actualització adequada de la mateixa prevista per la implantació 
de T-Mobilitat. 

 

 És valorarà que disposi de funcionalitats del tipo SD-WAN, amb Capacitat d'augmentar l'ample de 
banda mitjançant vàries connexions multioperador 4G simultànies. 

 

6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Com s’ha fet esmena anteriorment, es tracta d’una solució de continuïtat a l’existent en TBS . No és de 
l'abast, d’aquest Annex, la Cobertura Interior WLAN dins dels vehicles. L’equip embarcat RMU es 
connectarà a la Xarxa Interna del vehicle a LAN Ethernet, amb suport de VLANs a la Xarxa GbE plantejada 
al projecte T-Mobilitat. 

 

A continuació es representa l'arquitectura del Sistema proposat: 
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Figura 1. Arquitectura del sistema de xarxa Ràdio Multimèdia 

 

7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

7.1.   EQUIPAMENT EMBARCAT D'ACCÉS RÀDIO  

L’equipament embarcat d'accés a la xarxa sense fils disposarà de la capacitat de connectivitat tant amb la 
Infraestructura privada de la xarxa de Ràdio Multimèdia en cotxeres de TBS, com amb la Xarxa Pública 
4G / LTE. 

Consta d’un encaminador certificat EN 50155 de banda ampla mòbil amb funcionalitats de Passarel·la 
Mòbil per LTE 4G / Wifi 802.11ac. Les seves característiques principals son aquestes:  

 Compta amb doble SIM. 

 Disposa mínim de 2 ports Gigabit Ethernet 10/100/100 Mbps, 

 Normatives IEEE 802.11a / b / g / n / ac 

 Al menys te MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz. 

 S'inclouen tots els cables i antenes necessaris per a la connectivitat completa tant amb la RMU, com 
amb la Xarxa Gigabit Intra-Tren a desenvolupar dins el projecte de l'ATM / T-Mobilitat. 

7.2.   ROUTER DECONNEXIÓ 4G 

L’equip Encaminador per a zona Edge de PCC per accés de banda ample mòbil contemplarà les 
característiques bàsiques de: 

 Sortida WAN LTE 4G. 

 2 ports 10/100 Ethernet UTP. 

8.   INTERFÍCIES 

La relació d'Interfícies a considerar del Sistema de Ràdio Multimèdia és amb: 

 Tercers: Xarxa Projecte T-Mobilitat / Serveis Embarcats. 

 Operadors Públics de Telefonia: Mitjançant Router 4G. 

 

Al correspondre la Fase 1 una extensió de TBS només s’ha contemplat en aquest document aquelles 
pròpies sobre l’equipament nou. 
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L’Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema de Telefonia i 
Interfonia previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, extensió de 
l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. 

 

 
 2.   NORMATIVA   

De modo general, seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 

Taula 1. Normativa específica del sistema de Telefonia/Interfonia 
 
 
 

 

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 
 
 

Abreviatura Significat 

BRI Interfície de Accés Bàsic 

3. ABREVIATURES 

1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Norma Títol 

 
EN 50121-4 

Aplicacions  ferroviàries.  Compatibilitat  electromagnètica.  Part  4:  Emissió  i 
immunitat dels aparells de senyalització i de telecomunicació. 

 
EN 50122 

Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i 
circuit de retorn. 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

 
EN 61508 

Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN 62262 Graus de protecció contra els impactes mecànics externs (codi IK). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN 300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

IEEE 802.3 IEEE Standard 802.3 Ethernet. 

IEEE 802.3 af/at PoE / PoE+ 

IEEE 802.1Q Virtual LAN 

IETF RFC 791 IPv4 - Internet Protocol version 4. 

IETF RFC 3513 IPv6 - Internet Protocol version 6. 

IETF RFC 3550 RTP: Un protocol de transport per a aplicacions en temps real 

IETF RFC 3261 Protocol SIP 

IETF RFC 2131 DHCP 

IETF RFC 3410:3416 SNMP Marc de Gestió 

ANSI/HFS 100 Enginyeria de factors humans de les estacions de treball informàtiques 

IEC 9126-1 Enginyeria de programari - Qualitat del producte - Part 1: Model de qualitat 
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SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SIP Protocol d'Inici de Sessió 

SNMP Protocol Simple de Gestió de Xarxa 

SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TCP Protocol de Control de Transport 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 

TIC Tecnologies d’Informació i Comunicació 

UTP Cable de parell trenat 

VoIP Servei de Veu sobre IP 

Taula 2. Abreviatures 
 

 
 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

El sistema de Telefonia/Interfonia és l'encarregat de prestar els serveis de comunicacions de veu als 
usuaris corporatius i als passatgers del sistema tramviari. D'una manera breu: 

 El sistema de telefonia del tramvia té com a objectiu permetre la comunicació entre usuaris d’oficines, 
personal de tallers, personal d’explotació i operadors del PCC, així com entre aquests i la xarxa 
telefònica exterior. 

 La Interfonia permetrà la comunicació dels viatgers amb els operadors del PCC, a través dels 
intèrfons situats a les parades. 

 
4.1.  ABAST DEL PROJECTE 

Com  la  Fase  1  és  una  extensió  de  la  solució  actualment  existent  en  TBS,  l’arquitectura  de 
Telefonía/Interfonía es redueix a la incorporació de nous terminals compatibles amb el sistema instal·lat. 

 Cada parada del nou traçat (4 en total), inclosa Glòries estarà dotada d’un (1) terminal telefònic 
bàsic per a la comunicació del personal d'operacions amb el PCC. En total són quatre (quatre) el 
nombre de terminals. 

 Cada parada del nou traçat estaran dotades de dos (2) intèrfons d'assistència al viatger, un a cada 
marquesina. En total són vuit (8) terminals d’Interfonia. 

 Hauran d'estar inclosos tots els serveis i equips (maquinari i programari) necessaris per a la integració 
dels nous terminals amb el sistema de Telefonia/Interfonia, actualment existent a la xarxa tramviària 
de Barcelona i basat en un sistema IP PBX SIP sota Asterisk, 

CPD Centre de Processat de Dades 

CTT Sistema de Videovigilància o Circuit Tancat de Televisió 

DHCP Protocol de Configuració Dinàmica de Host 

DMZ Zona desmilitaritzada – seguretat de xarxa 

DNS Sistema de noms de domini 

GbE Gigabit Ethernet 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

IP PBX Centraleta telefònica basada en IP 

LAN Xarxa Local Ethernet 

LDAP Protocol Lleuger d’Accés a Directoris 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

NE Element de Xarxa 

NMS Sistema de Gestió de Xarxa 

NTP Protocol d’Internet per Sincronització de Temps en Xarxes 

PCC Centre de Control 

PCC-CPD Àrea de servidors centrals de sistemes 

PCC-OPE Àrea de operació del servei tramviari o Sala d’Operadors 

PCI-DSS Estàndard de Seguretat de Dades per a l’Industria de Targeta de Pagament 

PoE Potència sobre Ethernet 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

RAID Matriu Redundant de Discos Independents 

RTC Xarxa Telefònica Commutada 

SBC Controlador de fronteres de Sessió 
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 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

El sistema de Telefonia i Interfonia es basarà en l'estàndard IETF SIP RFC 3261. Els requisits funcionals 
requerits per als terminals del Sistema de Telefonia / Interfonia són els següents: 

 
5.1. FUNCIONALITATS DELS TERMINALS 

Com aspectes generals relacionats amb la connectivitat dels diferents terminals al sistema s’inclou: 

 La interconnexió entre centraletes i sistemes de control de trucades de TRAM ubicats en els PCC- 
CPDs amb els terminals de les noves parades i subestacions d’aquesta Fase 1, es farà a través de 
la xarxa d’accés de fibra òptica. 

 Les connexions locals dels Telèfons (de parades, subestacions o administratius), així com de 
Intèrfons, es farà mitjançant el cablejat estructurat UTP Categoria 6. 

 Tots els terminals de Telefonia i Interfonia faran servir la tecnologia SIP i IP, i seran alimentats a 
través d'Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. 

 El sistema ha de poder ser gestionable via SNMP. 
 

5.1.1. Funcionalitats dels Terminals Telefònics 

En concret per als terminals telefònics: 

 A cada parada hi haurà un telèfon d’accés per al personal de l’empresa i tindrà una indicació 
lluminosa per a les trucades des del PCC-OPE. 

 Els telèfons bàsics de parada disposaran de teclat i més números programats, per exemple, el del 
PCC-OPE. La programació dels botons serà feta des del sistema central i no es pot modificar des 
del telèfon. 

 El telefònic IP bàsic ha d'integrar les següents especificacions mínimes: 

 Auricular. 

 12 tecles de marcatge. 

 Sons i altaveus de volum ajustable. 

 Funció mans lliures amb micròfon i altaveus integrat. 

 Pantalla-visor. 

 Plug and Play. 

 Alimentació de tipus PoE. 
 

5.1.2. Funcionalitats dels Intèrfons de parades 

Els principals requeriments per als terminals d'Interfonia són els següents: 

 A cada parada el viatger podrà trucar al PCC a través d’un sistema d’Interfonia, a mode d’un telèfon 
“hot line” amb marcació immediata. 

 Aquest intèrfon estarà integrat en la parada en un lloc proper al sistema de bitllètica , serà 
d’intempèrie i antivandàlic. L'índex de protecció dels intèrfons disponibles al públic i en condicions 
ambientals inadequades serà: 

 IP66 (Resistència a terra, pols i aigua). 

 IK10 (Antivandàlic). 

 L’usuari que vulgui iniciar una comunicació premerà el botó de trucada momentàniament, 
encaminant-se la trucada cap al PCC-OPE. A la pantalla de l’operador apareixerà la identificació de 
l’intèrfon que origina la trucada. La trucada a un intèrfon des del telèfon digital dels operadors es 
realitzarà marcant l’extensió telefònica assignada a l’intèrfon. 

 L’intèrfon des del que es produeix la trucada serà identificat automàticament des del PCC-OPE amb 
el nom de la parada i la via. 

 Els intèrfons podran ajustar en temps real el nivell de potència del seu altaveu i la sensibilitat del 
micròfon segons el nivell de soroll ambiental. 

 

 
 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

A continuació es representa l'arquitectura del Sistema proposat: 
 
 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema de Telefonia/Interfonia 
 

 
Com aspectes generals cal destacar: 

 L'arquitectura general del sistema, respon a un model de Telefonia / Interfonia basada en IP PBX, 
sota l'estàndard SIP RFC 3261. 
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 La Xarxa que interconnecta els terminals (telèfons i intèrfons) amb els servidors, és una xarxa d'altes 
prestacions basada en 10Gbps IP/MPLS i de latència insignificant. 

 

 Els terminals hauran de ser totalment compatible amb el sistema existent, sistema basat en Asterisk 
/ SIP. En cas de necessitar algun element addicional per a aquesta interoperabilitat, cal incloure 
l'element corresponent. 

 

 
 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

 
7.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'EQUIPS 

A continuació es llista les principals funcionalitats tècniques dels equips que componen la solució de 
Telefonia / Interfonia. 

 
7.1.1. Telèfon IP Bàsic 

Per als telèfons bàsics, les especificacions tècniques son: 

 PoE Classe 1. 

 Connectivitat Ethernet UTP 10/100 Ethernet. 

 Petit display en grisos. 

 Mans lliures. 
 

7.1.2. Telèfon IP Avançat 

Per als telèfons avançats, les especificacions tècniques son: 

 Alta qualitat d'àudio G.722. 

 POE 802.11af / at. 

 Connectivitat Ethernet UTP 10/100/1000. 

 Tecles programables min. 5. 

 Possibilitat de Mòdul d'Expansió de Teclat. 

 Pantalla Color VGA, 5 polzades. 
 

7.1.3. Intèrfon IP mural de Parada. 

Els intèrfons de parada disposaran de les següents característiques tècniques: 

 Intèrfon SIP mural. 

 Intempèrie segons EN 60529: IP 66. 

 Antivandàlic: Resistència al impacte mecànic segons. A 62262: IK 10. 

 Connectivitat 10 / 100Mbps Ethernet. 

 Cancel·lació soroll de fons. 

 Qualitat de veu HD. 

 Còdecs G.711, G.722. 

 POE (802.3af). 

 Certificat amb principals fabricants IP PBX. 
 
 
 8.   INTERFÍCIES   

El sistema de Telefonia/Interfonia disposa en parada de la interfície presentada por el Commutador de 
accés de serveis de parada a través del port IP/Ethernet, que connecta amb la Xarxa de Comunicacions 
MPLS. 

 
 

En el nou tram d’interconnexió tramviària, la Telefonia/Interfonia serà compatible amb el sistema existent 
en TBS (i TBX al ser el mateix). Se centrarà la compatibilitat, bàsicament, en incorporar, com a mínim, de 
les actuals funcionalitats del sistema. 

 
 

Al correspondre la Fase 1 una extensió de TBS només s’ha contemplat en aquest document aquelles 
pròpies sobre l’equipament nou. 
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Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema de Megafonia 
(MEG) previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, extensió de 
l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. 

 

 
 2.   NORMATIVA   

En el projecte serà d’aplicació les normatives i recomanacions llistades a continuació: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1. Normativa específica aplicable al Sistema de Megafonia 
 
 
 
 3.   ABREVIATURES   

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 

 
 

Norma Títol 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Requeriments generals. 

EN 61508 Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN 50128 Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

 
EN 50159 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

1. OBJECTE DE L’ANNEX  
EN 50126 

Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

EN 60268-16 Avaluació objectiva de la intel·ligibilitat de la parla 

EN 60849 Sistemes electroacústics per a serveis d’emergència 

EN 50122 Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50121-4 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 61000-6-1-2 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3-4 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN 300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

Abreviatura Significat 

API Aplicació per a la Programació d’Interfície 

BD Base de Dades 

CPD Centre de Processat de Dades 

FDMS Condicions de Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguretat 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 
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El MEG es controlarà remotament des del PCC mitjançant l’existent equipament HW i SW de la part 
servidora i la consola del HMI, i tenint en compte els equips locals que pertanyen a cada parada. 

La connectivitat de l’equipament central al remot serà mitjançant la xarxa troncal MPLS, sent la xarxa local 
Ethernet a nivell 2, de cadascuna de les noves parades, la interfície de connexió amb l’amplificador 
instal·lat en les mateixes. Els altaveus, punts finals del MEG i connectats a una línia comuna per andana, 
queden integrats en l’estructura de la marquesina. 

L’explotació es durà a terme des dels llocs de treball de la Sala d’Operadors amb l’existent HMI de 
Megafonia. 

 
4.1.  ABAST DEL PROJECTE 

El servei de Megafonia es lliurarà en totes i cadascuna de les andanes de la interconnexió tramviària. 

El sistema contempla, a banda de les infraestructures de computació i comunicacions comunes, com 
suport d’aquest i altres sistemes, components específics en parades i PCC: 

 Parada 

 Altaveus de sostre instal·lats segons estudi en funció del disseny definitiu de la parada.. 

 Amplificador instal·lat en el rack de l’armari de comunicacions. 

 PCC 

 S’integraran els nous amplificadors en l’existent aplicació de Megafonia del PCC (servidor i client 
per l’operador). 

En cada parada, per donar el servei en aquesta àrea, es disposarà d’un (1) amplificador d’àudio i per 
marquesina dos (2) altaveus. 

El subministrament del MEG inclourà el HW, SW, interfícies corresponents, llicències, cables i accessoris 
necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. 

 
 

El contractista haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia 
(2 anys). Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els 
recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte 
per als equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, 
especificacions i objectius descrits en la memòria i aquest Annex 10. 

 
 
 

 
Taula 2. Abreviatures 

Els requeriment adscrits a aquest Plec sobre el sistema de Megafonia asseguren la seva total compatibilitat 
amb l’actual instal·lat a la xarxa de TBS. Aquest Annex ja ha previst que les especificacions del sistema 
de megafonia de TBS són les mateixes que les actuals en TBX, ja que es imminent la seva actualització. 

 
 
 

 

El sistema de Megafonia s’encarrega de difondre anuncis sonors adreçats als usuaris del tramvia, sigui en 
parades o durant el viatge, servint de recolzament a la resta de sistemes d’informació al viatger. 

Es tracta d’un sistema que permet establir una difusió per zones enviant les comunicacions des del PCC, 
siguin emeses tant a viva veu com en forma de missatges pregravats considerant sempre l’aspecte de 
priorització. 

 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

El sistema de Megafonia té com a principi recolzar l’explotació i, independentment de l’ús principal, haurà 
de permetre la difusió de les següents fonts sonores: 

 Missatges emesos per l’operador. Es pot considerar, com una utilitat addicional, l’emissió de les 
comunicacions d’incidències. 

 Missatges del sistema d’informació al passatger. 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL 

LAN Xarxa Local Ethernet 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

PCC Centre de Control 

PLC Autòmat Programable 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

STE Subestació Elèctrica de Tracció 

SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 

VoIP Servei de Veu sobre IP 
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Aquests anuncis seran en viu o pregravats des del PCC, amb la possibilitat de adreçar-los a nivell d’andana 
o andanes. A més en cada parada serà possible disposar de missatges pregravats locals. 

Donat que les parades són de superfície en zona urbana, la difusió sonora haurà d’estar molt focalitzada 
en l’àmbit de la parada. Així doncs, es contempla que la sonorització de parada quedi regulada fixant el 
volum segons franges horàries i en funció de la normativa en espais públics de l’Ajuntament de Barcelona. 
Es preveu, com a norma, només fer el seu ús per avisos, tot i que el sistema MEG està preparat per emetre 
música ambient, consells o altres informacions. 

S’haurà d’incloure la funcionalitat requerida per a persones amb ceguera o sordesa de transcripció dels 
missatges de megafonia per als panells d’informació i viceversa. 

Prèviament a l’elaboració del projecte de detall, s'haurà de realitzar un estudi electroacústic sobre 
cadascuna de les parades objecte del projecte. En les proves d’acceptació es verificarà la intel·ligibilitat 
(qualitat de so) segons la norma EN 60268-16. 

 
 

Tot el sistema serà telecomandat des del PCC. Les principals funcionalitats habilitades per operar 
s’inclouen a continuació: 

 L’entorn de gestió és gràfic de fàcil concepció i ergonòmic amb un accés restringit a les funcionalitats 
depenent del perfil del respectiu operador. 

 Accés ràpid amb un clic a andanes i qualsevol acció pròpia de l’operació. 

 Selecció: 

 Font sonora. Les fonts d’àudio en el client son missatges pregravats, pupitre d’àudio per a 
missatges en directe i font externa (música ambient, ràdio,..) 

 Zones on es volen difondre l’assignació de programes musicals o missatges pregravats. Les 
opcions son l’emissió de missatges a una o a un grup de parades o andanes simultàniament, 
emissió d’un missatge a tota la línia simultàniament. 

 Permet fer el filtrat de missatges pregravats 

 Configurar: 

 El sistema a nivell de missatges, zones i equipament. 

 Emissió de missatges pregravats a intervals de temps, repeticions, selecció de línies, zones, 
grups de parades i les seves combinacions. Els missatges podran ser múltiples, simultanis i/ 
contingut diferent en les distintes zones (andanes). 

 Nivells de prioritat per a cadascun dels missatges. 

 Tipus de missatges. Es definiran en la fase d’execució. L’estructura d’un missatge contindrà el 
tram o trams als que pertany, motiu i descripció del missatge. 

 Cada missatge i la seva programació, que serà ràpida i senzilla. 

 Accés al node (amplificador) de parada , per: 

 Configuració. 

 Gestió remota del volum per andana, parada o grups de parades. 

 Presentació gràfica i en temps real de l’estat del sistema. Es disposarà informació de l’estat de 
la instal·lació a nivell de parada. 

 Accés a informació de: 

 Diari d’alarmes del sistema i dels equips. 

 Històric, consultes amb diferents filtres i estadístiques. 

 El pupitre d’àudio permet, en cas de fallida del HMI del MEG, la selecció i emissió de missatges. Es 
tracta d’un suport addicional i medi d’operar el sistema en mode degradat. 

 
 

De tota la informació i esdeveniments de sonorització (hora, data, usuari, codi contingut emès) i alarmes 
es guardarà els registres corresponents en la BD corresponent. El sistema de gravació enregistrarà els 
missatges de viva veu sencers, tal como varen ser emesos. 

 
 

 6.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

El següent esquema representa l’arquitectura del sistema de Megafonia: 
 

 
 
 

Figura 1. Arquitectura del sistema de Megafonia 
 

 
El sistema de Megafonia esta basat en una arquitectura client-servidor sobre una xarxa IP/Ethernet. Els 
components que integren el sistema, com s’ha inclòs a l’abast, son: 

 A nivell de camp es disposarà per cadascuna de les andanes: 
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 Un amplificador IP amb línia de 100 V per distribuir el senyal als altaveus instal·lats a la 
corresponent marquesina. L’amplificador es connecta a la LAN de parada i que penja del node 
de la xarxa multiservei MPLS sobre l’anell físic de fibra òptica monomode. 

 Dos altaveus de sostre a cada marquesina (però la seva tipologia dependrà del disseny final de 
la parada). 

 Cablejat dels altaveus amb el amplificador mitjançant una línia d’un parell de coure que va cosint 
tots ells. 

 Per una altra banda, al PCC distingim els existents components: 

 Aplicació servidora i la interfície d’usuari associada de l’actual sistema. 

 Infraestructura actual de computació i comunicacions de xarxa local que es part compartida. 
Aquesta LAN del CPD queda connectada a la nova xarxa multiservei MPLS. 

 Equipament actual de MEG en la Sala d’Operadors: Pupitre microfònic i l’estació de treball de 
l’operador.. 

 

 
7. ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

Els components que conformen el MEG, que han aparegut anteriorment, conjuntament amb la xarxa de 
comunicacions troncal MPLS son: 

 Amplificadors d’andanes. 

 Altaveus i cable de connexió. 

 I els existents: 

 Aplicació servidora i HMI per al servei de Megafonia, amb les modificacions per incorporar l’alta 
de les noves parar. 

 Maquinari servidor i d’operació. 
 

L’adjudicatari haurà de subministrar únicament equips en producció comercial i amb un mínim de set (7) 
anys de vigència, no seran acceptats prototipus. 

 
7.1. PARADES 

 
7.1.1. Amplificador. 

Les característiques que ha de contemplar l’amplificador s’inclouen a continuació: 

 Format mecànic per a rack 19”, màxim 2U. 

 Potència mínima de 60W . 

 Línia de 100V per altaveus. 

 Connexió IP Ethernet 10/100/1000 Mbps, port amb RJ45 UTP. 

 Contactes d’entrada i sortida per alarmes i control. 

 Opcional sonda de soroll ambient. 

 Gestió remota: accés a alarmes, logs i configuracions. 

 Ajust del volum programat el nivell per franges horàries. 

 Control remot del volum. 

 Supervisió continua de l’etapa de potencia i altaveus (alarmes fallida en línia d’altaveus). 

 Disponible SDK/API per desenvolupar la interfície d’integració per al seu telecomandament, 
configuració i supervisió. 

 Alimentació a 220 Vca amb protecció elèctrica en el QBT de l’armari elèctric de parada. 
 

7.1.2. Altaveus. 

 Els altaveus amb tractament anticorrosiu. 

 Integrats, així com el seu cablejat, en la marquesina de l’andana de manera òptima, el menys 
visible possible. 

 El circuit de distribució de senyal de l’amplificador amb els altaveus serà una línia de 100 V 
mitjançant un cable d’un par de coure de secció #16AWG. 

 Els altaveus incorporen el seu propi transformador. 

 Potència ajustable de 10-5-2.5-1.2W (nominal/màxima : 6W / 15W). 

 Nivell de pressió sonora aproximada a 1W-1m: 90 dB (a la potencia nominal, a 1m : 100 dB). 

 Freqüència de resposta homogènia entre 300 Hz-15 KHz +/- 3dB. 

 Marge de temperatura de funcionament: -20°C a 70°C. 

 Material alumini i color a definir adient als requeriments a definir en l’execució del projecte. 
 

7.2. PCC 
 

7.2.1. Programari de Megafonia. 

 Aplicació Servidora, Gestor de MEG. 

 És una aplicació d’entorn web. 

 Les funcionalitats han quedat descrites anteriorment en aquest Annex i són les que es disposen 
actualment en TBS. 

 Compatible sobre SO Linux. 

 HMI de Megafonia de l’operador. 

 Concebut per ús mitjançant un navegador 

 Les funcionalitats d’operació son les citades anteriorment en aquest Annex i corresponen a les 
actuals de TBS. 

 Compatible sobre SO Microsoft Windows. 
 

7.2.2. Maquinari Servidor i Estació d’Operador. 

 Equipament de dos equips lleugers Zero Wyse P25, inclòs al PCC CPD i Sala d’Operadors. 
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 8.   INTERFÍCIES   

El sistema de MEG disposa en parada de la interfície presentada por el Commutador de accés de serveis 
de parada a través del port IP/Ethernet, que connecta amb la Xarxa de Comunicacions MPLS. 

 
 

En el nou tram d’interconnexió tramviària, la Megafonia serà compatible amb el sistema existent en TBS (i 
també TBX doncs és el mateix). Es centrarà la compatibilitat, bàsicament, en incorporar, com a mínim, de 
les actuals funcionalitats del sistema. Per assolir aquest objectiu, en cas d’una operació conjunta de totes 
les línies tramviàries, s’haurà de tenir en compte: 

 Les especificacions de l’amplificador que existirà en parades (actualització), del fabricant ARCHEAN: 

 Interface a nivell de comunicacions, IP. 

 Interfície per al seu telecomandament, configuració i supervisió desenvolupat en base al seu 
SDK/API. 

 

Al correspondre la Fase 1 una extensió de TBS només s’ha contemplat en aquest document aquelles 
pròpies sobre l’equipament nou. 
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Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema del Circuit 
Tancat de Televisió (CTT) previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de tramviàries de Barcelona, 
extensió de l’actual concessió de TRAM Besòs des de la plaça de Glòries fins a Verdaguer. 

 

 
 2.   NORMATIVA   

En el projecte serà d’aplicació les normatives i recomanacions llistades a continuació: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 
 
 

En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

Taula 1. Normativa específica 

 3.   ABREVIATURES   

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 
 

 

Abreviatura Significat 

API Aplicació per Programació d’Interfície 

CPD Centre de Processat de Dades 

CTT Sistema de Videovigilància o Circuit Tancat de Televisió 

CTTe CTT Embarcat 

1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Norma Títol 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 61508 Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

EN 50128 Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

 
EN 50159 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

EN 50126 Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

 
EN 50125-3 

Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

EN 50122 Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50121-4 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 61000-6-1-2 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3-4 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

ONVIF Interfície obert de vídeo en xarxa 

UIT H.264 Estàndard per a la compressió de vídeo 

BOE-A-2014-3649 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada 

BOE-A-1999-23750 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

(UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (LOPD) 
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 4.   DESCRIPCIÓ GENERAL   

El Sistema del Circuït Tancat de Televisió serà el suport per a la videovigilància mitjançant una sèrie de 
càmeres desplegades al llarg de l’explotació tramviària i visualitzades, a discreció i remotament, des del 
PCC. Aquestes càmeres quedaran instal·lades, preferentment, en les pròpies infraestructures 
construïdes per a la interconnexió del tramvia (marquesines, bàculs) o, en el cas que no hi hagi cap més 
alternativa, en elements del mobiliari urbà (faroles, semàfors) propis de la ciutat de Barcelona.. 

Es consideren que a les cotxeres i tallers, comuns a les actuals xarxes, no és necessari incloure cap 
variació sobre el nombre de càmeres existents. 

El CTT permet la presa d’imatges en les zones contemplades i la seva gravació local a les parades on son 
connectades. 

Les comunicacions de les càmeres i dels videogravadors amb l’equipament central de CTT del PCC serà 
mitjançant la xarxa multiserveis MPLS. La connexió d’aquests components serà IP amb cable de coure a 
un commutador local, sigui a parada, SET o afegint-lo remot per concentrar diversos equips terminals en 
una zona (cruïlla, zona de maniobra). En el cas dels vehicles, la comunicació serà via el sistema de RMU. 

La gestió i administració del CTT es basa en un programari existent que manega tant les càmeres de línia 
com les embarcades als tramvies. 

 
4.1.  ABAST DEL PROJECTE 

Per respondre a les necessitats operatives i de seguretat, el sistema de CTT es prestarà en: 

 Andanes de les parades. 

 Cruïlles viaries. 

 Zones  de  maniobra,  desviaments,  on  hagi  senyalització  ferroviària  per  cobrir  la  zona  de 
l’enclavament. 

 Subestacions elèctriques, accés i interior. 

 Vehicles, que ja venen equipats. 

 No es contempla en aquest punt ampliacions en Tallers i Cotxeres de l’actual xarxa de TBS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2. Abreviatures 

El sistema integra els següents components específics de CTT segons ubicació: 

 Zones de servei (via, parades i subestacions) . 

 Càmeres CTT digitals i color, DOMO Fixes o PTZ restringida la seva visió al domini tramviari.  . 

 Commutador 10/100 Mbps PoE+ en cruïlles i zones de maniobres (inclòs en aquest Plec a 
l’Annex 7. Xarxa de Comunicacions concentrant diversos equips de l’àrea d’influència en un 
radi màxim de 100 m. En parades i subestacions es connecten al commutador d’accés 
present en aquestes ubicacions. 

 Videogravadors. 

 Cablejat UTP de les càmeres al commutador de la ubicació associada. Els commutadors remots 
(cruïlla i SET) s’enllacen per cable mixt de FO multimode i parell de coure. El cable, en la part 
vista de l’estesa, anirà protegit amb tub rígid metàl·lic. Les caixes de protecció, que siguin 
necessàries per a la protecció de l’electrònica de camp, seran part del subministrament inclòs en 
aquests components del CTT. Tant els cables com els commutadors formen part de la Xarxa 
d’Accés, abast inclòs en l’Annex 7. Xarxa de Comunicacions. 

CTTl CTT en Línia 

FDMS Condicions de Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguretat 

FO Fibra òptica 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 

LAN Xarxa d’Àrea Local 

MEG Sistema de Megafonia 

MPEG Compressió digital de àudio i vídeo (Moving Picture Experts Group) 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

ONVIF Estàndard per Interfície Obert de Vídeo (IP) 

PCC Centre de Control 

PoE Alimentació sobre Ethernet 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

PTZ Orientable amb moviment horitzontal i vertical, i zoom 

QBT Quadre de Baixa Tensió 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SDK Kit de Desenvolupament de Software 

SO Sistema Operatiu 

SET Subestació Elèctrica de Tracció 

SW Software 

TBS TramBesòs 

TBX TramBaix 

TCP Protocol de Control de Transport 
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 PCC. 

 Programari gestor de CTT i HMI existents en TBS, tant per les càmeres en línia com les 
embarcades incorporant el nou equipament. 

 El HW existent al PCC-CPD de TBS, servidor (i matriu virtual) com les estacions de treball de la 
Sala d’Operadors i Videowall. 

 
 

En particular, l’abast per als components de camp, zones de Servei del CTT, queda enquadrat en la taula 
següent. 

 

Cruïlla Pl. Glories/Badajoz/Diagonal  2  

 TOTAL 4 52 2 

Taula 3. Abast del CTT: components de camp 
 

 
El contractista, independentment del present PPT, realitzarà un estudi de les àrees d’instal·lació tenint en 
compte el punt dinal d’ubicació de la càmera, a la fi de comprovar: 

 El número de càmeres necessàries, que hauria de coincidir amb l’abast del Plec. 

 La implantació adequada de les mateixes. 

 El tipus de càmera (fixa o PTZ) d’acord amb la proposta en cada cas, a excepció de possibles 
modificacions viaries o del propi projecte tramviari. En cas de instal·lar una càmera PTZ es limitarà el 
camp de visió al domini tramviari.  

 Les   característiques   particulars   i   rendiments   per   cadascuna   d’elles   (lent,   angle,   visió 
diürna/nocturna). 

Per tant, haurà d’escollir la càmera segons les necessitats i l’entorn (obstacle, lluminositat, variació de 
lluminositat, distància, amplitud de camp entre altres) basant-se en els mínims demanats en aquest Plec. 

 
 

El subministrament del CTT inclourà, si fos necessari, el HW, SW, interfícies corresponents, llicències, 
cables i accessoris necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continu del sistema. S’ha de tenir 
en compte que s’integren les noves càmeres en l’actual infraestructura del CTT existent al PCC.. 

 
 

El contractista haurà d'indicar en proposició una llista de recanvis estimats durant el període de garantia 
(2 anys). Aquesta llista serà acompanyada d'un estudi demostratiu que confirmi la coherència entre els 
recanvis proposats i els valors de disponibilitat del sistema i de FDMS definits en aquest mateix projecte 
per als equips i per al servei de manteniment. Haurà de garantir l'execució de totes les funcionalitats, 
especificacions i objectius descrits en la memòria i aquest Annex 11. 

 
 

Els requeriments adscrits a aquest Plec sobre el sistema de CTT asseguren la seva total compatibilitat 
amb l’actual instal·lat a les concessions de TBX i TBS. 

 

 5.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL   

Els objectius del sistema CTT per a les operacions tramviàries i seguretat són visualitzar: 

 Les activitats (flux de passatgers) dins de la parada i vehicle: andanes, accessos i sota marquesina 
de cara a monitoritzar l’accés i sortida dels viatgers als i dels vehicles, qualsevol activitat sospitosa 
d’una persona i altres. 

 Zona al voltant de l’intèrfon i de la persona que estableixi una trucada des del mateix. 

 Àrea d’ubicació dels armaris tècnics en marquesina . 

 Cruïlles per resoldre problemàtiques degudes al trànsit viari i per poder aclarir dubtes en cas 
d’accident o incident. 

 Zones de maniobra per supervisar i reiniciar, si fos el cas, la detecció en l’àmbit de l’enclavament. 

 
Tipus Ubicació 

 
Denominació 

 
Videogravador 

Càmera 
Fixa 

Càmera 
PTZ 

SET   2  

Parada Verdaguer (Girona-Bailèn) 1 8  

Cruïlla Diagonal/Bailèn  1  

Cruïlla Diagonal/Passeig Sant Joan/Mallorca   2 

Cruïlla Diagonal/Roger de Flor/Valencia  2  

Cruïlla Diagonal/Nàpols  1  

Parada Sicília (Nàpols-Sicília) 1 8  

Cruïlla Diagonal/Sicília  1  

Cruïlla Diagonal/Sardenya/Aragó  2  

Zona de maniobres Diagonal/Sardenya-Marina  1  

Cruïlla Diagonal/Marina/Consell de Cent  2  

Cruïlla Diagonal/Lepant  1  

Parada Monumental (Lepant-Padilla) 1 8  

Cruïlla Diagonal/Padilla  1  

Cruïlla Diagonal/Castillejos  1  

Zona de maniobres Cartagena-Gran Via  1  

SET   2  

Parada Glòries 1 8  
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 Accés i presència dins de les subestacions elèctriques. 
 
 

Per això, les càmeres hauran de visualitzar, en tot moment i sense punts cecs, totes les zones i llocs 
sol·licitats segons l’abast anteriorment citat i que, en concret, es refereix a: 

 Entrada a les andanes. 

 Longitud de les andanes. 

 Via en zona d’andana. 

 Pas de creuament de vies per vianants. 

 Portes d’accés als vehicles. 

 Màquines de venda automàtiques. 

 Punts de trucada per intèrfon. 

 Armaris tècnics de marquesina. 

 Marquesines, en general. 

 Cruïlla viaria en la zona de intersecció de vies i trànsit rodat. 

 Zona de maniobres inclouen en la visual els armaris d’enclavament. 

 Interior dels vehicles. 

 Visual exterior dels vehicles: accés del passatge i visualització de la marxa i posterior. 
 
 

Per garantir la pertinència de les gravacions s’instal·laran càmeres fixes, a excepció d’ubicacions 
particulars on s’imposi la utilització de una càmera orientable tipus PTZ amb la visió restringida al domini 
tramviari. En aquest cas, disposarà de preset (zoom i posició). En el Plec es considera, com s’ha inclòs 
anteriorment en la Taula 3, dos càmeres PTZ en la cruïlla de Verdaguer, on el nombre de creuaments 
(regulació semafòrica complexa) i el volum de vehicles requereix disposar de flexibilitat i capacitat de 
visió amplia, de manera que en cas necessari s’ampliï a discreció la zona de visualització. 

Les càmeres hauran de ser instal·lades, en primera opció, en la pròpia infraestructura de la interconnexió 
tramviària. Degut a la necessitat de més càmeres en altres ubicacions del traçat, sempre que sigui possible 
s’utilitzarà el mobiliari urbà existent. En qualsevol cas es dotarà a les càmeres del camp de visió adequat 
segons les anteriors especificacions i a l’altura suficient per reduir la possibilitat d’actes vandàlics contra 
aquest equipament. 

 
 

El sistema gràcies a disposa de prestacions de vídeo intel·ligent permetrà detectar, automàticament, els 
següents aspectes rellevants: 

 Visualització impossible o parcial. 

 Nitidesa degut a vaporització de pintura, pols o altre element que tapi o deteriori la imatge capturada. 

 Sobreexposició o subexposició en un període predefinit. 

 

 Control de desfasament amb una imatge patró per a les càmeres fixes i també PTZ en el preset 
seleccionat. 

 
 

El CTT, tant per CTTl com CTTe, haurà de desenvolupar dos modes d’explotació específics per : 

 Vídeo en temps real, part de l’aplicació servidora vinculada a la gestió permanent del servei i 
seguretat dels viatgers, tant en les parades com als vehicles. És la funció principal del sistema. 

 Vídeo en temps diferit, per a la recuperació i visualització d’imatges, i posteriorment analitzar-les ja 
sigui pel personal d’operació, seguretat i/o a demanda de les autoritats pertinents. 

 

Les càmeres a instal·lar seran digitals, IP, en general, fixes a excepció d’unes ubicades en determinades 
cruïlles que seran orientables i amb zoom. Totes elles han de suportar importants canvis de lluminositat 
(dia/nit, sol/pluja) mantenint una bona qualitat d’imatge. En particular, oferiran la funcionalitat de vídeo 
intel·ligent (detecció de moviment, alarma d’antimanipulació i altres). Disposaran d’una carcassa 
antivandàlica i ventilador intern si fos necessari. 

La gravació d’imatges local en les parades requerirà que el videogravador es dimensioni de manera que 
permeti garantir la disponibilitat de totes les imatges de les càmeres connectades durant 30 dies, en funció 
de les franges horàries definides i les 24h x 7 dies a la setmana. La gravació d’imatges serà 4CIF, 25 
imatges per segon i qualitat de vídeo estàndard. 

Les imatges enregistrades pel sistema CTT hauran de ser proporcionades de forma integra, com elements 
d’investigació, a demanda dels serveis autoritzats. Per tant, les característiques de les càmeres hauran de 
ser adequades per satisfer dita necessitat. El mateix requeriment aplicarà a tot el sistema de vídeo: 
codificació, compressió, gravació, transmissió, és a dir, no alteraran la qualitat de les imatges capturades. 

Les imatges obtingudes per les càmeres podran ser monitoritzades des de qualsevol punt connectat a la 
Xarxa Multiservei MPLS, mitjançant l’HMI de CTT. Aquesta funcionalitat requereix que tots els components 
del CTT comuniquin amb el protocol IP i respectin els protocols estàndard del mercat. 

L’alimentació dels components es centralitzarà en el QBT de parada, subestació o PCC, de manera que 
quedin protegits adequadament. Les càmeres rebran la seva alimentació via PoE des del commutador al 
que estan connectades i, per tant, es responsabilitat de la Xarxa de Comunicacions subministrar-la. 

 
 

A nivell d’operació, l’HMI del sistema de CTT és l’existent en el PCC de TBS i que permet al menys les 
següents prestacions: 

 Entorn gràfic, senzill i de ràpida selecció de càmera/s i programació. 

 Es gestionen les càmeres i videogravadors de línia i embarcats. 

 Configuració de la pantalla de l’operador per a visualitzar varies imatges. 

 Configuració de imatges a visualitzar. 

 Visualització d’imatges per selecció. 

 Configuració de la franja de gravació horària i retenció d’imatges en els videogravadors. 

 Accés en temps diferit a imatges, disponibles en els videogravadors de parada i tramvia. 

 Gravació local en PCC d’imatges en temps real o recuperades dels videogravadors. 

 Possibilitat de moure imatges al videowall. 
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S’ha d’incloure a l’HMI el maneig de càmeres per a l’orientació i zoom de les PTZ de Verdaguer. 
 
 
 

 

El següent esquema representa l’arquitectura del sistema de CTT: 
 

 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema de CTT 
 

 
El sistema de CTT esta basat en una arquitectura client-servidor sobre una xarxa IP/Ethernet. Els 
components del sistema son: 

 A nivell de camp. 

 Càmeres del CTTl connectades directament al commutador de la ubicació mitjançant cable UTP 
i proveint alimentació via PoE+: 

 En parades i subestacions elèctriques, cablejades fins l’armari de comunicacions en una 
andana i en el propi de la SET respectivament. 

 En cruïlles i zones de maniobres, cablejades fins al commutador rugeritzat PoE+ de la zona 
on hi haurà, generalment, més d’un equip terminal a connectar, siguin càmeres, punts 
d’accés ràdio o altres que es consideri en el projecte. Així doncs, es disposa d’un equip que 
adapta els dos mitjans, fibra-coure, i també la part elèctrica, a més d’evitar cablejar amb fibra 
les càmeres o un altre dispositiu de camp. Aquest commutador és de l’abast de l’Annex 7. 
Xarxa de Comunicacions, i en concret de la Xarxa d’Accés. 

 

 Videogravador en parada (en una de les andanes) on es centralitzen les gravacions d’imatges 
de les càmeres de la parada com també de SET, cruïlles i zones de maniobres associades. 
Aquest equip queda connectat al commutador de accés que conforma la LAN de parada, i és la 
interfície amb la xarxa multiservei MPLS per a les comunicacions amb el PCC. La alimentació es 
proveïda des del QBT de la parada. 

 Càmeres del CTTe que mitjançant la xarxa Ethernet del vehicle es connecten al videogravador 
embarcat, i via el sistema RMU poden traslladar les imatges al PCC. No és part del 
subministrament d’aquest projecte doncs ja esta instal·lat dit equipament als vehicles. 

 Cablejat per les càmeres, com s’ha descrit, amb cable UTP categoria 6 per exterior. 

 El PCC disposa dels actuals components existents: 

 Gestor i HMI del CTT, ambdós sobre S.O. Windows. 

 Infraestructura de computació (servidor-matriu virtual i llocs de operador) i xarxa local que es 
compartida i que es connecta a la xarxa multiservei MPLS. 

 Videowall de 5 monitors de 46”, compartit amb altres sistemes, on es poden mostrar qualsevol 
imatge o conjunt d’imatges d’interès en la Sala d’Operadors. 

 

 
 7.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA   

L’adjudicatari haurà de subministrar únicament equips en producció comercial, no seran acceptats 
prototipus, i que disposin d’un mínim de set (7) anys de vigència futura. 

 
7.1. EQUIPAMENT DE CAMP 

 
7.1.1. Càmeres 

 Las càmeres per interior/exterior per a il·luminació variable o poca il·luminació (dia/nit) amb les 
següents característiques comunes: 

 Tipus digital, IP. 

 Generaran imatges a color. 

 Compatible amb la plataforma ONVIF. 

 Resolució mínima 720 p HD (1280x720). 

 Lent varifocal autoiris de 5-50 mm (segons posició d’instal·lació final en base a estudi en 
andanes, cruïlles i zona maniobres). 

 Autofocus per garantir imatges nítides en funció de l’entorn. 

 Funció de visió diürna/nocturna. Reducció de soroll 3D. 

 Estàndard de compressió H.264, fins a 30 fps. Múltiples fluxos de vídeo H.264. 

 Ampli rang dinàmic WDR> 85dB. 

 Protocols per a funciones avançades de seguretat i administració de la xarxa, com SNMP, 
SMTP, FTP, xifrat HTTPS de rendiment conservat, IPv6, Qualitat de Servei, DNS, DHCP, 
NTP, TCP. 

 Inclou prestacions intel·ligents com la detecció de moviment per vídeo i detecció d’intents de 
manipulació de la càmera siguin bloquejos o pintura polvoritzada. 

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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 Targeta  de  memòria  micro  SD/SDHC≥32  MB  per  gravació  local  i  còpia  de  la  seva 
configuració. 

 Connectivitat 10/100 Mbps, PoE+ IEEE 802.3af/at. 

 Carcassa metàl·lica de protecció IP66 amb parasol i antivandàlica (antigraffiti, antifissura) i 
antireflectant, i el seu revestiment ha de ser a prova de ratlladures. 

 Suport per a muntatge en bàcul, fanal o paret. 

 Temperatura de funcionament entre -20°C a 50°C. 

 
 Cámara IP DOMO fixa: 

 Sensor CMOS 1/3" d’escombrat progressiu. 

 Il·luminació mínima color (30 IRE) < 0,5 lux, F1.2. 

 
 Cámara DOMO PTZ: 

 Sensor CMOS 1/4" d’escombrat progressiu 

 Il·luminació mínima color (30 IRE) < 1,2 lux, F1.6. 

 Moviment: horitzontal ≥ 200° , vertical ≥ 90° 

 Zoom òptic ≥ 20x i digital ≥ 10x 
 

7.1.2. Videogravador IP 

 Capacitat per 16 de càmeres IP. 

 Suporta càmeres en plataforma ONVIF. 

 Codificació de vídeo (compressió) conforme a l’estàndard H.264 de la UIT-T (ISO/CEI 14496- 
10, MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG. 

 Resolució fins a 4 CIF (D1). 

 Permet la configuració de les característiques de vídeo del codificador. 

 Freqüència configurable fins a 30 fps. 

 Múltiple fluxos configurables individualment en format H.264 per càmera, mínim 2 fluxos. 

 El flux de vídeo del videogravador pot ser llegit amb un programa estàndard tipus VLC sense 
requerir-se un còdec específic o propi. 

 L’accés als paràmetres del videogravador ha der ser protegit. 

 Integrarà les funcions de: 

 Detecció de moviment. 

 Pèrdua de senyal . 

 Detecció d’una imatge deteriorada: càmera tapada o desenfocada. 

Aquestes  funcions  poden  desactivar-se  individualment  i  el  llindar  de  cada  detecció  serà 
configurable. 

 Disc dur ≥ 4 TB (gravació de 12 càmeres, 24h x 30 dies, 4CIF, 25fps, qualitat de vídeo 
estàndard). 

 Connectivitat IP Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

 Acceptats protocols IP com IPv4/ IPv6, HTTP, HTTP servidor, SMTP ,SNMP, FTP servidor/client, 
DNS, DHCP, NTP, TCP. 

 Comunicacions multicast i unicast. 

 Varis contactes d’entrada i sortida. 

 Disposa d’un SDK o API per a la programació d’accés a les seves funcionalitat a nivell central. 

 Muntatge per a rack 19", <3U. 

 Temperatura de funcionament: -20°C a 50°C. 

 Alimentació de 220 Vca. 
 

7.2. PCC 
 

7.2.1. Programari del CTT 

 Seran l’aplicació servidora (gestor de CTT) i l’HMI existents en el PCC de TBS (NAUTA  de 
INDRA). 

 Integració del nou equipament videogravador i càmeres (control PTZ) en el programari existent. 
 

7.2.2. Maquinari Servidor i Estació d’Operador 

 Equipament actual del PCC-CPD (servidor-matriu de vídeo de LANACCESS) i Sala d’Operadors 
(PCs dels llocs d’operació) de TBS. 

 
 
 

 

El sistema de CTT s’interrelaciona amb altres sistemes segons les següents interfícies: 

 Xarxa de Comunicacions. 

 Commutador de accés per port IP/Ethernet 10/100/1000 Mbps UTP/SFP 

 Tramvies. 

 Encaminador embarcat del Sistema RMU per port IP/Ethernet 10/100/1000 Mbps UTP. 
 

En el nou tram d’interconnexió tramviària, el Circuit Tancat de Televisió serà compatible amb el sistema 
existent en TBS. Per assolir aquest objectiu, en cas d’una operació conjunta de totes les línies tramviàries, 
s’haurà de tenir en compte: 

 Les especificacions del videogravador. 

 Interface a nivell de comunicacions, IP. 

 Interfície per al seu telecomandament, configuració i supervisió desenvolupat en base al seu 
SDK/API. 

 El model del videogravador: 

 Parades: ONSAFE LANACCESS. 

 Vehicles: NAUTA d’INDRA. 

8. INTERFÍCIES 
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex es descriure les actuacions referents als sistemes de Bitllètica previstos per a la 
connexió de les xarxes de tramvia de Barcelona. 

Cal indicar l'existència del Projecte d'Implantació de la T-mobilitat, que afectarà a l'actual sistema de 
Bitllètica de les xarxes TramBaix i TramBesòs. Aquest projecte promou la introducció de la tecnologia 
sense contacte en el Sistema de Bitllètica d'ambdues xarxes. 

Segons la planificació actual del projecte d'implementació de la T-mobilitat a les xarxes TramBaix i 
TramBesòs, s'estima una finalització del mateix en el primer trimestre de l'any 2020. Per tant, el marc en 
el qual haurà d'integrar el sistema de Bitllètica per a la xarxa unificada serà significativament diferent a 
l'existent en l'actualitat. 

En el moment de la redacció del present document es disposen dels requeriments definits en el document 
"Projecte T-mobilitat - Marc Tecnològic específic - Secció 2-Bloc4a: Projecte específic TRAM - Versió 2.1" 
per a la implementació de la T-mobilitat a les xarxes TramBaix i TramBesòs. 

2.   NORMATIVA  

Seran d’aplicació la següent normativa i recomanacions: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri de Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 

 Normes UNE. 

 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 

 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 

 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa  internacional  aplicable  (EUROCODE,  DIN,  ASTM)  en  cas  de  no  existir  normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya (VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 

 BOStrab d’Alemanya. 

En particular, s’adjunten en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una 
llista exhaustiva: 

NORMA TÍTOL 

EN 50129 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 
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NORMA TÍTOL 

EN 50128 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

EN 50159 
Aplicacions ferroviàries. Sistemes de comunicació, senyalització i processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió.  

EN 50126 
Aplicacions ferroviàries. Especificació de la fiabilitat, la disponibilitat i la seguretat 
(RAMS). 

EN 50121-3 
Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Material rodant. 
Aparells. 

EN 50121-4 
Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 4: Emissió i immunitat dels 
aparells de senyalització i de telecomunicació. 

EN 50122 
Aplicacions ferroviàries. Instal·lacions fixes. Seguretat elèctrica, posta a terra i circuit de 
retorn. 

EN 50125-3 
Aplicacions ferroviàries. Condicions ambientals per a l'equip. Part 3: Equips per a 
telecomunicacions i senyalització. 

EN 45545-5 
Aplicacions ferroviàries. Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris. Part 5: 
Requeriments de seguretat contra el foc als equips elèctrics. 

EN 50306 
Aplicacions ferroviàries. Cables per a material rodant ferroviari amb un comportament 
especial davant el foc.  

EN 50155 
Equips electrònics embarcats en el material rodant (compatibilitat electromagnètica, 
climàtic, xoc i vibració). 

EN 61375 Xarxa de comunicació del tren (TCN). 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

EN 61508 
Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

IEEE C37.1 
Anàlisi, especificacions i definició de sistemes, adquisició de dades i control supervisor 
SCADA i control automàtic. 

EN 61000-6-1 Immunitat a l'entorn de oficines. 

EN 61000-6-2 Immunitat a l'entorn industrial. 

NORMA TÍTOL 

EN 61000-6-3 Emissió estàndard  a l'entorn d'oficines. 

EN 61000-6-4 Emissió estàndard a l'entorn industrial. 

EN 61000-6-5 Immunitat per equips a les subestacions elèctriques. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

Taula 1. Normativa específica principal 

En general, són aplicables totes les prescripcions que figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les i que es trobin en vigor en el moment de 
redactar el present Projecte. 

Aquestes normes d'aplicació seran especialment ateses per una entitat Inspectora, en cas que 
l'Administració decidís contractar-la per aquests fins. 

L'adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per 
l'Administració, RENFE, FEVE, FERROCARRIL METROPOLITÀ que tinguin aplicació en els treballs a 
realitzar segons el parer del Director de les Obres. 

En cas de discrepàncies entre les normes anteriors i llevat de manifestació expressa en contra, s'entendrà 
vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en algunes disposicions legals es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 
s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi quedat 
afectada. 

L’adjudicatari està obligat al compliment de totes les instruccions o normes promulgades per l'Administració 
i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar segons el parer del Director de les Obres, resolent aquest 
qualsevol possible discrepància entre ells. 

El contractista indicarà les normes d'assegurament de la qualitat que tenen implantades en les diferents 
activitats que realitzi la seva empresa (fabricació, instal·lació, enginyeria, proves i assajos, etc.). 

Si durant l'execució de fabricacions i muntatges, i abans de la recepció, entrés en vigor una altra normativa 
d'aplicació a aquest subministrament, l'adjudicatari, haurà de tenir-la en compte i implementar-sense cost. 

3.   DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

 [Doc.1] Projecte T-mobilitat - Marc Tecnològic específic - Secció 2-Bloc4a: Projecte específic 
TRAM - Versió 2.1 

 [Doc.2] “TBA02-058-D310-AIM+0101” - Especificació funcional dels distribuïdors automàtics de 
bitllets 

 [Doc.3] “GRR-TICK-11-01” - Renovación Tecnológica DAB TBX TBS v5 

4.   ABREVIATURES 

ABREVIATURA DESCRIPCIÓ 
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DAB Distribuïdor automàtic de Bitllets 

PCGB Lloc central de gestió de Bitllets 

PCC Centre de Control 

Taula 2. Abreviatures 

5.   DESCRIPCIÓ GENERAL 

5.1.   DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE BITLLÈTICA 

El sistema actual de Bitllètica de les xarxes de tramvia de Barcelona consisteix en un sistema de bitllètica 
magnètic. Disposa d ’ un equipament de validació magnètica, instal·lat als vehicles, compatible amb el 
sistema actualment en explotació als altres sistemes de transport unificat de Barcelona i una xarxa de 
venda dels títols de transports a les parades, a dipositari acordat i ambulant. 

Els objectius del sistema són: 

 Disposar d’un recompte diari dels desplaçaments efectuats dintre de les xarxes de transports 
tramviari de Barcelona. 

 Disposar d’una xarxa de venda que permeti la generació d’informes diaris de les vendes efectuades 

 Disposar d’un sistema de Bitllètica completament compatible amb els altres sistemes actualment en 
explotació a Barcelona. 

 Facilitar el control dels títols de transports. 

 Disposar d’un sistema evolutiu i parametritzable. 

 Integrar opcions tant de software com de hardware per a poder gestionar un futur bitllet sense 
contacte, la funcionalitat del qual no forma part de la present especificació. 

El sistema esta previst per a funcionar amb la moneda europea EURO, amb pagament mitjançant monedes 
o amb targeta bancària. 

El principi considerat és el d’un sistema obert: la validació es aleshores obligatòria a la pujada als vehicles, 
fins i tot si el bitllet ja ha estat validat durant el mateix trajecte per un altre sistema de transport. 

5.1.1.   Els títols de transports 

El tipus de títol de transports i la codificació dels mateixos són els utilitzats en l’àmbit del Sistema Tarifari 
Integrat (STI) de l’ATM de Barcelona. 

A l’apartat “6.1.3.  - Llista de títols tractats” d’aquest annex, s’indiquen els títols que reconeix i tracta la 
xarxa Tram. 

S'utilitzen actualment dos tipus de material als títols, segons el seu ús: cartró i PVC. 

El Projecte d'Implantació de la T-mobilitat, en curs en el moment de la redacció del present projecte, que 
afectarà a l'actual sistema de Bitllètica de les xarxes TramBaix i TramBesòs, promou la introducció de la 
tecnologia sense contacte en el Sistema de Bitllètica d'ambdues xarxes. 

5.1.2.   Codificació 

La codificació dels títols es fa segons l’especificació del STI de l’ATM de Barcelona. 

5.1.3.   Impressió 

La impressió dels títols es fa segons l’especificació del STI de l’ATM  de Barcelona. 

5.1.4.   Obtenció 

Actualment, es troben dos classes de títols a la xarxa Tram: 

 Els títols precodificats, destinats a les màquines de venda simplificada dels dipositaris i als venedors- 
controladors denominats ambulants. 

 Els títols verges presentats a bobines, destinats als distribuïdors automàtics de títols i a la màquina 
d’alta producció de títols. 

5.2.   DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ACTUAL A TRAMBAIX I TRAMBESÒS 

Es descriu a continuació les especificacions del sistema actual, així com alguns dels requeriments 
principals recollits en el projecte de T-mobilitat, si bé aquests últims han de ser confirmats en fases 
posteriors de disseny, en no haver estat executats encara a la data de redacció del present document. 

5.2.1.   Comú 

El sistema està constituït per tres grans subsistemes: 

 Equips de validació embarcats, que permeten controlar la validesa dels títols i establir estadístiques 
sobre els desplaçaments. 

 De la xarxa de venda i de distribució que inclou 

 Distribuïdors Automàtics de bitllets. 

 Dipositaris que estaran equipats amb màquines de venda simplificada. 

 Agents de control i venda "ambulants" de l'empresa explotadora. 

 Lloc de treball Operador per a la personalització de títols i la producció de títols codificats a partir 
de títols verges. 

 Un sistema de gestió de les informacions que inclouen la transmissió de dades i el tractament 
d'aquests. El sistema gestiona tres tipus de comunicació: 

 entre els equips de validació (validadores instal·lades en els vehicles) i el concentrador de les 
cotxeres mitjançant un enllaç d'infrarojos (balises) i entre els equips de control i venda i el 
concentrador de cotxeres mitjançant un enllaç sèrie. 

 entre els equips de venda (autòmats de venda instal·lats a les parades) i el sistema central 
(PCGB), a través de la xarxa de transmissió de tipus de fibra òptica. 

 Entre els equips en dipositari i el sistema central (PCGB) a través de mòdem telefònic 

Aquesta comunicació de dades està destinada a recollir les informacions registrades durant la jornada, 
transmetre les alarmes així com posar al dia els equips de validació i de venda per a les tarifes, els 
paràmetres, les regles tarifàries en vigor, les llistes negres (Prohibició de targeta bancària robades o 
desaparegudes), les llistes blanques (Control d'accés) i els títols autoritzats. 
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5.2.1.1.   Arquitectura funcional 

 

Figura 1. Esquema funcional del sistema actual de Bitllètica de TRAM (Font: Projecte T-Mobilitat) 

5.2.1.2.   Equips embarcats 

 Validadores (INDRA PICB / 11329), de tecnologia microelectrònica, 6 validadores per tramvia. 

 Consola de Bitllètica (INDRA PCD / 11329), una per cabina 

 Balises IR embarcades, una per tramvia 

 Nodes  d'interconnexió, encarregats  de  intercomunicar  les  consoles  de  Bitllètica  amb  les 
validadores al llarg del tramvia, 4 per tramvia 

5.2.1.3.   Xarxa de venda i de distribució 

 Distribuïdors Automàtics de bitllets en parades (INDRA DAB/11329): 

 PC amb busos PCI i ISA, amb els slots lliures suficients per a futures ampliacions. Les targetes 
d’ampliació amb les que el PC compta son: 

 Targeta(es) multiport sèrie RS-232, per a controlar tots els dispositius amb interfase sèrie. 

 Targeta d’entrades/sortides digitals, per al control de tots els dispositius discrets que el 
hardware associat a la gestió de diner electrònic no controli directament. 

 Targeta de xarxa Ethernet. 

 Targeta d’àudio. 

 El sistema operatiu es Windows NT 

 Degut a la utilització d’un PC amb sistema operatiu Windows NT, s’utilitza una UPS, per a protegir 
el sistema davant de caigudes de tensió i per a apagar correctament el PC. 

 Degut a la utilització d’un sistema operatiu comercial, que no té per què ser en temps real estricte, 
s’ha implementat un hardware específic que tracta els esdeveniments crítics en el temps i que 
és tractat per l’aplicació de control com un perifèric més. El hardware mencionat consta d’un 
microcontrolador amb la capacitat de manipular els senyals pertanyents a la gestió de diner 
electrònic en temps real, es comunica amb el PC per mitjà d’un canal de comunicació sèrie, amb 
protocol de seguretat, similar a l'utilitzat amb l’acceptador de bitllets. 

 Aplicació de control. 

 Aplicació especialitzada únicament en la manipulació de la interfase, independent de l’aplicació 
de control i que és configurable. Aquesta aplicació controla tots els aspectes multimèdia de la 
DAB. La configuració de la interfase (en sentit ampli, vídeo i àudio) permet la visualització dels 
vídeos i gràfics que desitgi, així com d’associar els sons que es desitgin a qualsevol 
esdeveniment que es produeixi a la DAB. 

 Sortida lliure de potencial que s’activarà quan es produeixin una sèrie d’alarmes (configurades). 
Aquest senyal s’enviarà al centre de control PCC. 

 A continuació s’exposa un diagrama de blocs molt simplificat de l’arquitectura de la DAB. 
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Figura 2. Diagrama de blocs de l’arquitectura de la DAB  
(Font: Especificació Funcional del Distribuïdor Automàtic de Bitllets – TramBesòs (ALSTOM 

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT)) 

 Equips portàtils de control i venda (DAT400 / 11329) 

 Màquina semiautomàtica de Venda de Títols (INDRA MSAVT / 11329) 

5.2.1.4.   Sistema de gestió de les informacions 

 Lloc Central de Gestió de Bitllètica o sistema central (INDRA PCGB / 11329): El sistema central 
està compost pels equips: 

 PCGB/11329/SRV, l’ordinador de la base de dades, que tindrà el contingut del software de base 
de dades i l’aplicació de base de dades ABD_TRAMMET 

 PCGB/11329/PGD, l’ordinador de gestió i manteniment de la B.D., que tindrà el contingut de 
l’aplicació gràfic de manteniment i gestió de la base de dades AEG_TRAMMET, 

 PCGB/11329/PEM, l’ordinador de monitorització, que tindrà el contingut de l’aplicació de 
monitorització de l’estat dels equips del sistema AMO_TRAMMET, 

 Des del punt de vista hardware es pot dir que els equips son de tipus PC, a excepció de l'equip 
de base de dades que es, per raons de seguretat, eficàcia i fiabilitat, un equip “mainframe”. 

 Sistema de Transferència Electrònica de Fons (NETPLUS/11329). Gestiona l’operativa derivada 
de l’activitat de les targetes com a instruments per a l’adquisició de béns i/o serveis en tot moment i 
en qualsevol lloc 

 

Figura 3. Diagrama funcional  
(Font: Especificació Funcional del Sistema de Transferència Electrònica de Fons NETPLUS/11329 – 

TramBesòs (ALSTOM INFRASTRUCTURE MANAGEMENT)) 

 Amb l'objecte de dotar als DABs de certes funcions de Resolució/Autorització en lloc (sense 
existir connexió on-line amb el Servidor Central), existeix també un mòdul de NETplus instal·lat 
en els DABs, per a permetre aquestes funcions. 

 Els productes software i eines utilitzats: 

 NETplus, resident en el Servidor Central 

 Organització de Dades  CTREE 

 APIs NETplus integrades amb l’Aplicació de  Terminals a cadascun d’ells.  

 TCP/IP (RAE) 

 Sistema Operatiu UNIX (Solaris) 

 Driver’s de la Placa X25 per a Solaris 

 Llenguatge C 

 Les configuracions hardware en les que funcionen els productes Software anteriors son: 

 Servidor Central (Servidor Sun) 

 Targeta X.25 en el Servidor Central 
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 Conjunt de DABs que configuren la Xarxa de Punts de Venda 

 Xarxa d’Àrea Estesa que interconnexiona els DABs 

 Balises IR de transmissió en el taller, dues per depòsit 

 Concentrador de les cotxeres (INDRA ECC/11329): La principal funcionalitat d’aquest equip és la 
d’actuar com a pont entre el centre de control PCGB, els equips embarcats (consola de billetatge 
PCD/11329) i els equips de control i venda DAT400/11329. 

 Portàtil de recuperació (INDRA TPR/11329) s'utilitzaran en mode degradat de qualsevol equip 
(error de transmissió) per a la descàrrega / càrrega de les dades arxivats en els equips de la xarxa 
billetatge. 

5.2.2.   TramBesòs 

D'acord als components definits en el capítol anterior, s'indiquen a la taula a continuació els inventaris 
actuals: 

EQUIP TRAMBESÒS 

PCGB (servidor, PGD, PEM) 1 
PCD 36 
PICB 216 

Passos‐Barreres tarifàries 35 
DAB 57 

Terminal d’inspecció 23 
ECC 1 
PGD 1 
TPR 1 

MSAVT 1 

Taula 3. Inventari Bitllètica TramBesòs (Font: Projecte T-mobilitat) 

No s’inclouen en el llistat anterior els equips de recanvi 

5.2.3.   Escenari objectiu Projecte T-mobilitat 

El fonament principal del Projecte de T-mobilitat és la implantació de la tecnologia sense contacte en el 
sistema de Bitllètica de les xarxes TramBaix i TramBesòs. Els Components del sistema definits en el 
capítols anteriors hauran de ser adaptats a la nova tecnologia però mantenint les mateixes funcionalitats. 

L'inventari inicial d'equips en l'escenari objectiu es recull en la taula següent: 

EQUIP TRAMBESÒS 

PCGB (servidor, PGD, PEM) 1 
PCD 38 (+4 reserva) 
PICB 228 (+13 reserva) 
DAB 54 

Terminal d’inspecció 23 
ECC 1 
PGD 1 
TPR 1 

MSAVT 1 

Taula 4. Inventari T-mobilitat (Font: Projecte T-mobilitat) 

Aquest inventari inicial pot sofrir modificacions durant el desenvolupament les diferents etapes de disseny 
i implementació del sistema T-mobilitat. 

Les Actuacions i requeriments establerts per al Projecte de T-mobilitat es troben recollits en el document 
[Doc.1]. A més de l'objecte principal del projecte (implantació de la tecnologia sense contacte), 
s'assenyalen a continuació alguns dels requeriments principals, alguns d'ells opcionals i la implementació 
haurà de verificar durant el desenvolupament del projecte de T-mobilitat: 

 Implementació d'un nou sistema central: 

 Tecnologia basada en servidors web 

 Actualització a maquinari d'última generació, incloent un sistema de redundància en Clúster 

 Entorn de proves segregat del d'explotació 

 12 validadores per tramvia a tota la flota 

 Equip Concentrador a Cotxeres (opcional): Implementació d'una xarxa sense fils que cobreixi la platja 
de vies i les vies de taller que possibiliti la descàrrega de dades embarcats en qualsevol moment 
durant la nit, substituint l'actual tecnologia d'infrarojos. Per a això podria utilitzar-se els sistemes de 
comunicacions tren-terra existents, que serien adaptats pel Projecte de T-mobilitat per permetre el 
seu ús per més d'un servei. 

 Enllaçar els equips d'inspecció amb SAE i Bitllètica de forma inalàmbrica (opcional) 

5.3.   CONSIDERACIÓ DEL PROJECTE DE T-MOBILITAT 

El sistema proposat estarà preparat a la T-mobilitat segons indicacions de l’ATM, en l’àmbit de la tecnologia 
sense contacte (contactless), basat en targetes amb xip d’altes prestacions, que es podran recarregar i on 
hi funcionaran també aplicacions de mobilitat. 

 Es consideren de l’aplicació per el present projecte els requeriments definits en el plec de T-mobilitat 
[Doc.1], establerts per el període denominat de “convivència” del sistemes magnètics i sense                    
contacte. 

 Dins dels escenaris operatius plantejats en dit plec, es considera que els sistemes de 
venda/recàrrega hauran d’emetre títols senzills sense contacte i magnètics. 

 Es considera que les actualitzacions dutes a terme en els sistemes de gestió del Bitllètica dels Llocs 
de Control de  TramBesòs per donar servei als nous requeriments de la T-mobilitat, es 
dimensionaran, a nivell hardware i software, preveient las necessitats de la connexió de ambdues 
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xarxes, objecte del present projecte. Per tant, l’arquitectura, hardware i software implementada en el 
projecte de T-mobilitat permetrà, sense requeriments materials addicionals, la unificació de ambdues 
sistemes més els nous requeriments de la connexió, en un únic sistema per a la gestió de la xarxa 
unificada. El present projecte, a nivell de sistema central de gestió del bitllètica només planteja la 
programació necessària, dins del entorn disposat per la T-mobilitat, per a la integració de la Fase 1 
de la xarxa unificada en el sistema de Gestió del Bitllètica de TramBesòs. . 

5.4.   ABAST DEL PROJECTE 

 Subministrament i instal·lació de 6 DABs en les 3 noves estacions (2 per estació, 1 per andana) 

 Reubicació dels Distribuïdors Automàtics de bitllets existents en la parada de Glòries, 

 Subministrament en instal·lació de 1 DABs en la parada de Glòries, 

 Declaració a la base de dades del Sistema de Gestió del Bitllètica de la xarxa TramBesòs de los 
nous DAB 

 Actualització del aplicació de monitorització i manteniment amb la nova configuració de xarxa 

 Integració dels Sistemes de Transferència Electrònica de Fons de TramBaix i TramBesòs en un únic 
sistema 

 Declaració en la base de dades del Sistema de Transferència Electrònica de Fons de la xarxa 
TramBesòs de los nous DAB 

6.   ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL  

6.1.   DISTRIBUÏDOR AUTOMÀTIC DE BITLLETS (DAB) DE PARADES 

Els distribuïdors subministrats dins l’abast del present projecte hauran de ser funcionalment idèntics a 
las existents en las xarxes tramviàries de Barcelona en el moment de la execució del mateix, d’acord als 
documents de referència [Doc.2] y [Doc.3] i als requeriments establerts per l’enginyeria de aplicació del 
projecte de T-mobilitat per TRAM. 

Qualsevol prestació necessària per la integració de les mateixes en   la xarxa actual del sistema de 
supervisió i gestió del Bitllètica existent, estarà a càrrec del titular del present projecte. 

6.1.1.   Descripció funcional 

Les funcions bàsiques que realitzarà el distribuïdor de bitllets són: 

 Diàleg amb la clientela amb l’ajuda d’una interfície teclat/pantalla 

 Codificació, impressió i emissió de títols magnètics (durant el període de convivència de la T-
mobilitat) 

 Codificació, impressió i emissió de títols senzills sense contacte. 

 Recàrrega de títols sense contacte. 

 Disposició de dos tipus de pagament: 

 Mitjançant monedes amb devolució de moneda i reciclat. 

 Mitjançant targeta bancària amb introducció del codi confidencial. 

 Emissió de rebuts després del pagament i prèvia confirmació del client. 

 Consulta de l’estat dels títols emmagatzemats a la targeta sense contacte 

 Enllaç bidireccional amb el PCC per a transmetre: 

 Dades. Aquest procés utilitzarà serveis de Windows NT per a realitzar la transferència de dades, 
realitzant una copia entre les diferents unitats de disc. La transferència de dades es farà en 
ambdós sentits. 

 La monitorització i control dels equips. Aquest procés utilitzarà serveis implementats a mida. 

 Les transaccions bancàries: Les operacions amb targeta de banda magnètica es realitzaran 
mitjançant un lector que autentificaran la targeta comprovant posteriorment que: 

 La targeta no estigui caducada. 

 Els títols sol·licitats no excedeixin els límits permesos per l'operació.  

Existeixen dos modes de funcionament: 

 Funcionament on-line: Aquest funcionament consulta l’operació amb el servidor de targetes de 
crèdit, on el servidor serà el que acceptarà o rebutjarà l’operació. 

 Funcionament off-line: Aquest mode de treball entraria en funcionament quan les 
comunicacions amb el servidor no estiguessin operatives. Arribat a aquest punt, el DAB pot 
funcionar de dos maneres diferents: 

 Llistes negres: El servidor hauria d’enviar periòdicament les llistes negres actualitzades de 
l'entitat bancària amb la que existeix connexió. Aquest fet no sempre és possible, ja que 
depèn de l’entitat esmentada. 

 Limitant l’operació: Les operacions amb targeta de crèdit no permetrien excedir uns certs 
límits diaris. 

 Generació dels següents fitxers estadístics: 

 Fitxers de venda. 

 Fitxers de recaptació. 

 Fitxers de recàrrega. 

 Fitxers d’alarmes. 

 Fitxers d’identificació. 

 Fitxers de transaccions realitzades. 

 Fitxers de liquidació. 

 Fitxers d’utilització. 

En cas d’error de la màquina s’enviarà una alarma al PCGB, i una senyal d’error al PCC, i la màquina es 
posarà fora de servei sempre que l’error no sigui una alarma tècnica. 

En cas d’error d’alimentació els DABs integren una bateria que permet enviar un senyal d’alarma al PCGB 
i acabar l’operació en curs. 

6.1.2.   Criteris de concepció 

 El distribuïdor automàtic de bitllets s’instal·larà a les parades del tramvia i estarà fixat al terra 
mitjançant suports. 

 El distribuïdor ha estat dissenyat per a la seva instal·lació a l’exterior i protegit de la projecció directa 
d’aigua i dels raigs de sol. 
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 El distribuïdor estarà fixat al terra mitjançant suports, prèviament assegurats aquests al terra. 

 Les millors condicions d’accés per a les persones de mobilitat reduïda estaran previstes segons las 
recomanacions y normes en vigor. 

 Es preveuen Indicacions auditives, selecció directa per teclat dels títols més comuns i Pin-pad de 
pagament per targeta bancària amb números en relleu en previsió de compra per invidents de títols 
de transport. 

6.1.3.   Llista de títols tractats 

Les Distribuïdores Automàtiques de Bitllètica estaran adaptades al sistema de tarificació vigent de l’ATM. 

7.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

El sistema de Bitllètica de la xarxa TRAM s’organitzarà segons tres nivells jeràrquics: 

 Nivell 3: Equips en contacte amb la clientela: equips de venda/control i els equips de validació 
embarcats. 

 Nivell 2: Equips que asseguren la transmissió entre els equips de distribució, control, validació i el 
sistema central. s’entén el concentrador de les cotxeres i les balises d’emissió/recepció (o xarxa 
sense fils) i la xarxa de comunicació (fibra òptica i mòdem) del sistema tramviari. 

 Nivell 1: Localitzat a les cotxeres, correspon a la centralització de les dades informàtiques procedents 
de les parades, dels vehicles, dels equips portàtils i del sistema bancari a través del sistema central. 
les dades estadístiques i comptables seran gestionades al lloc d’explotació i manteniment. 

Mitjançant aquest sistema, serà possible a partir del lloc central de gestió de Bitllets: 

 Seguir i controlar l’activitat de cada equip de venda a les parades. (Mitjançant edició de diaris, d’estats 
comptables i d’estadístiques) 

 Transmetre als equips (validació i venda) els paràmetres necessaris per a la seva actualització. 

 Confirmar la recepció d’alarmes a temps real. 

 

Figura 4. Esquema d’Arquitectura del Billetatge 

Segons codi de colors indicat en el plànol “2.14.1 – BITLLÈTICA - Esquemes d'arquitectura”. 

8.   ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  

8.1.   DISTRIBUÏDORS AUTOMÀTICS DE BILLETS (DAB) EN PARADES 

Els distribuïdors subministradors dins de l’abast del present projecte hauran de ser funcionals i 
mecànicament idèntics a las existents en las xarxes tramviàries de Barcelona en el moment de la execució 
del mateix, d’acord als documents de referència [Doc.2] y [Doc.3] i als requeriments establerts per la 
enginyeria de aplicació del projecte de T-mobilitat per TRAM. 

En cas d'un nou disseny de parades específic per al present projecte, s'haurà de realitzar dins de l'abast 
de les prestacions del projecte, els estudis i adaptacions necessàries per a la seva adequació als nous 
requeriments. 

8.1.1.   Característiques dels DAB 

Els distribuïdors estaran implantats en las parades, protegides (resguardades de l’exposició directa i 
permanent del sol) en les andanes del tramvia. 

L’ accés haurà de poder realitzar-se per la cara frontal, per qualsevol tipus de intervenció. 

Seran estudiats amb la finalitat de resistir correctament al vandalisme, al robatori, a la acció de la 
intempèrie, a la presència de pols i a rangs de temperatura ambient entre -5ºC y +40ºC. Estaran a més a 
més revestits de un tractament anti-graffiti. 

El grau de protecció del equipo serà IP44, excepte en las zones de entrada i sortida de títols, monedes i 
targetes. 
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Les millors condicions d’accés per las persones de mobilitat reduïda estaran previstes segons la norma en 
vigor. 

L’armari suportarà en la seva part frontal (prescripcions a actualitzar segons la nova caràtula DAB a 
implementar per el projecto de T-mobilitat): 

 Un sistema de il·luminació. 

 Una pantalla de ajuda a la operació. 

 Un teclat de la clientela o un sistema d’entrada de dades similar. 

 Una ranura d’introducció de monedes. 

 Una ranura de introducció de targeta bancaria (i moneder electrònic) acoblada a un teclat per a la 
introducció de codi. 

 Una tremuja per a la devolució de moneda i la recuperació de los títols. 

 Unitat de recarrega contact-less 

Els subconjunts interns continguts en el armari són: 

 el moneder amb recalcador de monedes i caixa de monedes, 

 el terminal de pagament per targeta bancària/moneder electrònic, 

 la impressora codificadora que genera títols a partir de rotllos de títols verges, 

 la unitat d’auto venda i recàrrega de la tecnologia sense contacte, segons el desenvolupament del 
projecte de T-mobilitat, 

 la interfície de connexió amb el PCGB per la transmissió de les dades i la transmissió de les alarmes 
en el PCC, 

 la interfície de connexió a un terminal portàtil destinat a la recuperació de les dades en cas de falla 
del enllaç amb el PCGB, 

 la interfície per mitjà del qual s’envia una alarma general al PCC mitjançant un contacte lliure de 
potencial, 

 sistema de ventilació. 

8.1.2.   Prestacions de les DAB 

8.1.2.1.   Enumeració de subconjunts : 

El moneder està constituït per un conjunt de selector/classificador que permet tractar 8 tipus de monedes 
en acceptació per un mínim de 4 tipus de peces reciclades. 

Los distribuïdors automàtics disposen actualment de dos rotllos de 2000 títols de transport verges cada un 
segons format del STI de l’ATM de Barcelona. Caldrà veure quin impacte té en aquest subconjunt el 
projecte T-mobilitat i el seu període de convivència amb la tecnologia actual 

Una capacitat de almenys 2000 monedes reciclades. 

Estarà prevista d’una interfície amb el client en quatre idiomes: Català, castellà, anglès, i francès. 

8.1.2.2.   Diàleg i transmissions 

Els distribuïdors es comunicaran amb el PCGB via xarxa òptica instal·lada al llarg de la via. 

Durant la jornada de explotació el DAB emetrà les dades referents al estat del DAB, a las transaccions 
realitzades, al enviament d’alarmes en cas de mal funcionament o a la identificació de qualsevol eventual 
operari que intervingui sobre la màquina. 

8.1.3.   Funcionament degradat 

En cas d’avaria de la màquina s’enviarà una alarma al PCGB i es posarà fora de servei. 

En cas de manca de l’alimentació, les DAB integren una bateria que permet enviar una senyal d’alarma al 
PCGB, finalitzant l’operació en curs i per últim posar-se fora de servei. 

9.   INTERFÍCIES  

Cada una de les interfícies aquí descrites serà tractada i resolta en detall durant el projecto, amb el procés 
de gestió de les interfícies. 

9.1.   INTERFICIE AMB EL PCC 

Aquesta interfície concerneix la integració en el PCC de los equips de Bitllètica: 

 Integració funcional dels equips en el PCC i sobre la xarxa informàtica del PCC (arquitectura 
sistema), 

9.2.   INTERFICIE AMB EL SCADA 

 En estació: llista de les connexions i de les informacions canviades (entrades-sortides RTU) 

 Tipus de enllaços entre els RTU SCADA i els diferents equips: contactes secs, enllaços sèrie RS232, 
RS485, etc. 

 Format de les dades: protocols, direcció, estructures dels missatges, sincronització, dimensionament 
de les senyals de naturalesa elèctrica,... 

 Cablejat: cables, connectores, blindatge, ... 

9.3.   ALIMENTACIÓ BT 

 Caracterització de l’alimentació necessària para cada equip: tensió, corrent, toleràncies, consum 
mitjà i pics de consum, freqüència, calibres fusibles, harmònica, impedància, ... 

 Especificació del panell BT: número de sortides, potència de l’arribada, protecció i selectivitat, ... 

9.4.   INTERFICIE AMB EL SISTEMA DE TRANSMISIÓ (F.O.) 

 Tipus de connectors entre els equips i la F.O.: connectors analògics, connectors en sèrie, fibres 
dedicades, connectors Ethernet + definició d’equips d’interfície. Xarxa MPLS 

 Format de les dades: protocols, direcció, estructures de missatges, sincronització, dimensionament 
de les senyals de naturalesa elèctrica, ... 

 Cablejat: cables, connectors, blindatge, ... 

9.5.   INTERFICIE AMB EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ DE L’HORA 

 Format de les dades: protocols, direcció, estructures missatges, sincronització, ... 

 Cablejat: cables, connectors, blindatge, ... 
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9.6.   INTERFICIE AMB L’URBANIZACIÓ 

 Implantació i instal·lació dels equips de Bitllètica DAB en estació. 

 Requeriments de instal·lació dels equips principals. 

 Definició de les utilitats (pas de cables, ventilació, impermeabilitat,...) 

 Posta a terra dels equips. 

 Ergonomia: estudi de la implantació de les DAB. 

9.7.   INTERFICIE AMB L’OBRA CIVIL 

 Caracterització de los requeriments.de cimentació i xarxes enterrades 

9.8.   INTERFICIE AMB EL PROYECTO DE T-MOBILITAT 

 Consideració pel present projecte dels requeriments establerts per l’enginyeria de aplicació del 
projecte de T-mobilitat per a la xarxa tramviària. 
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 1.   OBJECTE DE L’ANNEX   

Aquest Annex del PPT descriu l’equipament, funcionalitats i actuacions referents al sistema del Centre 
de Control o PCC (CPD i Sala Operadors) previst per a la Fase 1 de la unificació de les xarxes de 
tramviàries de Barcelona, extensió de l’actual xarxa del Trambesòs, des de la plaça de Glòries fins a 
Verdaguer.. 

 
 
 

 

En el projecte serà d’aplicació les normatives i recomanacions llistades a continuació: 

 Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació  del Ministeri de 
Foment. 

 Instruccions, Lleis, Normes, Recomanacions i demés normativa d’aplicació del Ministeri d’Indústria 
i Energia. 

 Normes UNE. 
 Recomanacions CENELEC. 

 Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE. 
 Recomanacions de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC). 
 Normes de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). 

 Normativa internacional aplicable (EUROCODE, DIN, ASTM) en cas de no existir normativa 
espanyola sobre determinades matèries. 

 Normes de la Federació d’Empreses de Transport d’Alemanya (VDV). 

 Normes de la Federació d’Electrotècnia, Electrònica i Tècniques de la Informació d’Alemanya 
(VDE). 

 Normativa d’accessibilitat. 
 BOStrab d’Alemanya. 

 

 
En particular, s’adjunta en la següent taula aquella normativa específica principal sense que sigui una llista 
exhaustiva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1. Normativa específica 
 
 
 

 

S’inclouen, a la taula següent, les abreviatures utilitzades en el present document. 

 
 

Norma Títol 

EN 61000-6-1-2 Immunitat a l'entorn de oficines i industrial. 

EN 61000-6-3-4 Emissió estàndard a l'entorn d'oficines i industrial. 

EN300386 EMC per equips de telecomunicacions. 

EN 50129 Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per a la senyalització. 

 
EN 50128 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Software per a sistemes de control i protecció del ferrocarril. 

3. ABREVIATURES 

2. NORMATIVA 

 
EN 50159 

Aplicacions  ferroviàries.  Sistemes  de  comunicació,  senyalització  i  processament. 
Comunicació relacionada amb la seguretat en sistemes de transmissió. 

EN 60950-1 Equips de tecnologia de la informació. Seguretat. Part 1: Requeriments generals. 

EN 60529 Graus de protecció per carcasses (codi IP). 

 
EN 61508 

Seguretat   funcional   dels   sistemes   elèctrics/electrònics/electrònics   programables 
relacionats amb la seguretat. 

IEC 60870-5 Protocols de transmissió en equips i sistemes de telecontrol (101 i 104). 

EN ISO 11064 Recomanacions i requeriments per aplicar al disseny de centres de control. 

IEC 24764 Cablejat genèric per a CPD 

EN 50126 Aplicacions  ferroviàries.  Especificació  de  la  fiabilitat,  la  disponibilitat  i  la  seguretat 
(RAMS). 

NERC CIP Estàndard per Protecció Infraestructures Crítiques 

Abreviatura Significat 

BDR Base de Dades Relacional 

CPD Centre de Processat de Dades 

CTT Sistema de Videovigilància o Circuit Tancat de Televisió 

DMZ Zona desmilitaritzada – seguretat de xarxa 

FC Tecnologia de xarxa d’alta velocitat (Fiber Channel) 

FCoE Canal de Fibra sobre Ethernet 

HMI Interfície home-màquina 

HW Hardware 

IP Protocol Internet 
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TBX TramBaix 

TCP Protocol de Control de Transport 

TETRA Estàndard de Ràdio per Grup Tancat d’usuaris TransEuropeu 

TIC Tecnologies d’Informació i Comunicació 

UTC Estàndard de Temps Universal Coordinat 

VMM Monitor de Màquina Virtual o hipervisor 

Taula 2. Abreviatures 
 
 
 

 

El Centre de Control o PCC és un dels elements neuràlgics en l'arquitectura de sistemes del servei 
d’explotació tramviària, conjuntament amb la xarxa de comunicacions. 

Donat que és una extensió de TBS entre Glòries i Verdaguer, s’ha considerat el manteniment del mateix 
PCC sense realitzar canvis en la arquitectura ni maquinari present actualment. A nivell de programari, la 
ampliació en quatre parades i l’ampliació de la subestació existent de Glòries requereix la incorporació 
del corresponent nou equipament al control i supervisió del PCC de TBS. 

 
 

En aquest cas implica considerar des d’una simple alta de l’equip o terminal en l’aplicació de gestió i 
supervisió actual, 

 
4.1.   ABAST DEL PCC 

L’abast HW i SW ha de tenir en compte el subministrament de: 

 Equipament. 

 Armari rack 19” estàndard per a la instal·lació de tot l’equipament. 

 Comunicacions amb la xarxa troncal  que queda dins de l'abast descrit a l'Annex 7. Xarxa de 
Comunicacions, 

 Programari. 

 Integració de la gestió del nou equipament dins de les aplicacions servidor-client dels sistemes. 

 De la mateixa forma, l’operació es integrada en els HMI existents per cada aplicació que hi ha 
per sistema vertical. 

 Ambdós punts anteriors queden inclosos als corresponents Annexes de sistemes del Plec. 
 

Els sistemes de Bitllètica i Senyalització viària, tot i que conformen part del sistema unificat de l’explotació 
tramviària, no són part del subministrament que esdevé d’aquest Plec. Per tant, només s’haurà de tenir en 
compte les necessitats d’aquests sistemes a nivell d’espai previsible, energia i connectivitat a la xarxa de 
comunicacions associats als servidors del CPD i llocs específics de treball a la Sala d’Operadors. 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL 

KVM Commutador de teclat, vídeo i ratolí 

LAN Xarxa Local Ethernet 

LDAP Protocol Lleuger d’Accés a Directoris 

LUN Número d’Unitat Lògica de Emmagatzematge 

MEG Sistema de Megafonia 

MPLS Commutació Multiprotocol mitjançant Etiquetes 

NMS Sistema de Gestió de Xarxa 

NTP Protocol d’Internet per Sincronització de Temps en Xarxes 

PCC Centre de Control 

PCC-CPD Àrea de servidors centrals de sistemes 

PCC-OPE Àrea de operació del servei tramviari o Sala d’Operadors 

PCI-DSS Estàndard de Seguretat de Dades per a l’Industria de Targeta de Pagament 

PPT Plec de Prescripcions Tècniques 

REX Sistema Ràdio d’Explotació 

RMU Sistema de Ràdio Multimèdia 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

SAN Àrea d’Emmagatzematge en Xarxa 

SCADA Sistema de Supervisió, Control i Adquisició de Dades 

SGBDR Sistema Gestor de Base de Dades Relacional 

SIV Sistema d’Informació al Viatger 

SO Sistema Operatiu 

SQL Llenguatge de Consulta Estructurada 

SSD Disc d’Estat Sòlid 

SW Software 

TBS TramBesòs 
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En el cas particular del sistema de Ràdio d’Explotació (TETRA) queda fora de l’abast la seva part CPD 
que, com es descriu al seu Annex 8. Ràdio d’Explotació. 

 
 

El projecte, i la seva contractació, s'ha d'entendre com el subministrament d'una solució completa, 
operativa, de funcionament adient i continuo del Sistema d’Explotació Tramviària. Per tant, 
independentment que es detallin les característiques tècniques del maquinari a subministrar, s'haurà 
d'incloure: 

 Qualsevol element, de connectivitat i instal·lació, que resulti necessari per assolir tal objectiu segons 
replanteig que es farà a l'inici de l’execució del projecte. 

 Aquelles  llicències  no  indicades  expressament  i  que  resultin  necessàries  per  a  la  gestió  de 
l'equipament ofert i/o suport del conjunt de sistemes. 

 
 

En particular, per al sistema de Bitllètica s’haurà de tenir en compte el compliment de la normativa PCI- 
DSS, aspecte que serà requisit en la fase de disseny i en la posterior configuració de la xarxa. 

 
 
 

 
 

5.1.1. Armaris 

Els armaris seran de tipus rack, estàndard de 19 polzades i de 42U, per al muntatge de l’electrònica de la 
xarxa de comunicacions i cablejat. 

Seran d’instal·lació sobre el terra i amb accés frontal i posterior per a l'equipament i cablejat. Inclourà 
elements d'estabilització per evitar el moviment quan es treballi amb l’equipament inclòs. No s'ha de 
requerir fixar l’armari a terra per complir aquest requeriment. 

Tot el cablejat dins de l’armari ha de ser acomodat, endreçat i fixat de manera segura. També, el cablejat 
entre els equips i entre aquests i els panells ha de ser pentinat sobre guies passacables, que permetin el 
moviment complet de l’equip sense requerir desconnectar cables. 

L'entrada del cablejat a l’armari ha de ser per la part inferior o superior en funció de com hagi estat 
realitzada la instal·lació de safates, en fals sostre o terra tècnic, en la Sala Tècnica del CPD. 

L’armari ha de poder ser refredat per l'aire condicionat del CPD, condició que requereix una estructura 
adient per al fàcil moviment d’aire d’entrada i sortida. 

Cada armari es connectarà al sistema de terres existent en la Sala Tècnica del CPD. 
 

5.1.2. Aplicacions dels sistemes. 

L’especificació funcional de cadascun dels programaris queda recollida en el corresponen Annex del 
sistema en aquest Plec. 

 
 

5.1.3. Xarxa del CPD. 

Correspon a l’existent. A la sala tècnica o CPD del PCC de TBS hi ha equips que formen part de les 
distintes xarxes que conformen la Xarxa Troncal de Comunicacions i que denominem R1, R2 i R3, R4. 

 
L’equip de comunicacions MPLS que s’incorpora en la extensió ha de integrar-se a nivell de PCC amb les 
xarxes existents. 

 

Les xarxes que es disposen actualment son: 
 

 Xarxa R1 – Parades – Representa la Xarxa Troncal tal com va ser concebuda a la construcció del 
Tram. Es tracte d’una xarxa basada en Fibra Òptica i equipament SDH del fabricant SAGEM que 
recorre tota la traça ferroviària i connecta amb el PCC fent un bucle simple en forma de Y. 
L’equipament es connecta a la fibra de mode alternatiu per parades a ambdós costats del bucle, 
aprofitant la redundància que proporciona la alternança de camins de la fibra. El sistema de 
transmissió està integrat per dos (2) anells connectats amb el PCC disposant d’una capacitat STM1 
SDH que cobreix les parades i el PCC. Cada anell, a nivell de parada, compte amb un equip Add- 
drop que permet proporcionar els accessos als diversos serveis, tant Analògics, Digitals i Ethernet. 
Exemple son la connectivitat a telèfons i intèrfons analògics i/o IP, amplificador de megafonia, etc.. 

Disposa en el CPD de connectivitat amb sis (6) Commutadores estacables (24/48p)  ENTERASYS 
SecureStack B3G124-24, amb funcionalitats POE+ en alguns i en Nivell 2. 

 

 Xarxa R2 – CTT de línia o Digirail- Xarxa basada en Fibra Òptica emulant l’arquitectura anterior de 
bucle per proporcionar així redundància en les comunicacions. Existeixen dos (2) anells que 
s’uneixen al PCC mitjançant un únic equip commutador amb un (1) Commutador KORENIX model 
6528G, que es connecta als 2 anells utilitzant els 4 ports de fibra (4 fibres) que disposa i tancant 
d’aquesta manera els anells. 

 

 Xarxa R3 – Xarxa TETRA i connexió CPDs TBX i TBS- Xarxa basada en MPLS i Radioenllaços de 
100Mbps amb un (1) Equip Switch/Router MPLS JUNIPER NETWORKS SRX 240H-DC en el PCC 
de TBS. 

 

 Xarxa R4 – Enclavaments – Xarxa de Fibra Òptica i 100 Mbps Ethernet en anell (basada en 
Arquitectura Turbo Ring de MOXA) per al servei de Senyalització (SIG). La transferència de dades 
és a 100 Mbps Ethernet en un únic anell, que recorre els enclavaments i el PCC, en aquest disposa 
d’un (1) Commutador 2 x 1 Gbps i 16 x 100Mbps model EDS 518 A de MOXA, que tanca els anells. 

 
 

L’equip de comunicacions per al CPD de TBS i descrit a l'Annex 7. Xarxa de Comunicacions, disposarà de 
les connexions Ethernet necessàries per integrar-se dins de la xarxa troncal agregada. 

 

 
 

Donada la particularitat de l’extensió es redueix a presentar l’armari per allotjar l’equip de comunicacions 
MPLS i el sistema de cablejat de panells de fibra i UTP requerits en la interconnexió amb els equips de 
comunicacions existents en el CPD de TBS 

 
6.1.1. Armari allotjament d’equips. 

 Rack de 19” de 42 U. 

6. ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

5. ESPECIFICACIÓ FUNCIONAL 
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 D’alumini extrudit, anoditzat amb estructura de quatre perfils de xapa d'acer amb orificis de 
muntatge. 

 Amb potes d'anivellament i rodes. 

 Perfilaria davantera i posterior ajustable amb fins a 3 nivells de profunditat per a albergar el xassís 
del Blade, servidors i sistema d'emmagatzematge. 

 Dues portes microperforades (niu d’abella) tant en la part davantera (doble xapa i frontal de 
cristall fumat) i posterior (xapa) per a un òptim flux d'aire. 

 Portes i laterals amb pany. 

 Una coberta superior, tancada. 

 Disposarà d'organitzadors verticals per al cablejat.. 

 Un joc complet de posada a terra. 

 Disposarà d’un mòdul de ventilació al sostre de l’armari. 

 Les regletes elèctriques amb 10 connectors i suport per a 16 Amper de càrrega mínima. Han de 
ser dobles que permeti l'alimentació des de circuits independents. 

 Dimensions: 800 mm x 1.000mm x 2.000 mm. 
 
 
 7.   INTERFÍCIES   

La relació d'Interfícies a considerar es centra en la interfície amb la Xarxa de Comunicacions existent, 
allotjant els commutadors Core MPLS i interconnectant en aquest punt, a través d'interfícies de 1 Gbps a 
les diferents xarxes: local (LAN) de les noves parades, subestacions i enclavaments amb la infraestructura 
del CPD de TBS. 
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 1.   OBJECTE, ABAST I RESPONSABILITAT D'UTILITZACIÓ  
 

1.1. OBJECTE 

El present annex té com a objectiu definir tot el context d'estudi de la FDMS durant la fase de construcció, 
posada a punt del sistema i fase de garantia en el marc del "Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa 
Tramviària unificada de Barcelona". 

 
1.2. ABAST 

El contingut del document indica tot el procés, mitjans, objectius i lliuraments relatius a la Fiabilitat, 
Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguritat del "Projecte constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària 
unificada de Barcelona" per a les fases de construcció i posada a punt, aplicable als constructors, als seus 
contractistes i als seus subcontractistes. 

Queden fora de l'abast del present document tots els aspectes FDMS relatius a la fase d'explotació i 
manteniment (procediments davant les avaries i incidències, procediments davant les maneres degradats, 
procediments de manteniment, de gestió de peces de parc i recanvi, etc.). No obstant això, es defineixen 
els requisits d'informació i accions que els adjudicataris necessiten per part de l'operador i mantenidor. 

Així mateix queden fora de l'abast dels aspectes FDMS d'aquells lots de construcció o subsistemes que 
no formen part del present projecte. 

 
1.3. RESPONSABILITAT D'UTILITZACIÓ 

Aquest document s'aplica i ha de ser seguit per totes les entitats (contractistes i subcontractistes) 
adjudicatàries de lots de construcció l'abast de subministrament afecti a la Fiabilitat, a la Disponibilitat, a la 
Mantenibilitat i / o a la Seguretat del "Projecte constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària unificada de 
Barcelona ". 

 

 2.   DEFINICIONS, ABREVIATURES I REFERÈNCIES  
 

2.1. DEFINICIONS 

El present apartat conté les definicions a aplicar en el marc de la FDMS en el projecte. 
 

Concepte  Definició 

 

Auditoria 
Examen sistemàtic i independent destinat a determinar si els procediments específics 
dels requisits d'un producte compleixen les disposicions planificades, es posen en 
pràctica eficaçment i resulten idonis per assolir els objectius especificats. 

 

Avaria 
Qualsevol anomalia que es produeix en un sistema i que impedeix que aquest funcioni 
en les condicions en les quals es va projectar. Aquesta anomalia ha d'estar causada per 
problemes interns del sistema. 

 
Cicle   de 
sistema 

 
vida 

 
del 

Les activitats que es desenvolupen durant un període de temps que s'inicia quan un 
sistema és ideat, i finalitzen quan el sistema ja no està disponible per a ser utilitzat, és 
retirat de servei i eliminat. 
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Concepte Definició 

 
Manteniment 
Preventiu 

El manteniment dut a terme a intervals predeterminats o d'acord amb criteris prescrits i 
destinats a reduir la probabilitat de fallades o la degradació del funcionament d'un 
element. 

Perill Una situació física que tanca possibilitats que es produeixin lesions humanes. 

Pla de garantia del 
sistema 

Pla l'aplicació "assegura que els requisits de disponibilitat de servei del Sistema es 
compleixen alhora que es minimitzen i controlen els costos d'explotació i manteniment". 

 
 

Pla de Seguretat 

Un conjunt d'activitats programades temporalment, recursos i supòsits que serveixen per 
posar en pràctica l'estructura organitzativa, les responsabilitats, procediments, activitats, 
capacitats i recursos que junts garanteixen que un element complirà uns requisits de 
seguretat donats i pertinents a un contracte o projecte determinat . 

 
Posada en Servei 

Terme col·lectiu referit a les activitats empreses per tal de preparar un sistema o producte 
abans de demostrar que compleix amb els requisits especificats. 

 
Reparació 

La part del manteniment correctiu en la qual es realitzen accions manuals sobre un 
element. 

Risc La taxa probable d'ocurrència d'un perill que ocasioni dany, i el grau de severitat d'aquest. 

Seguretat Absència de risc inacceptable de dany. 

 
Validació 

Confirmació  mitjançant  examen  i  aportació  de  proves  objectives  que  els  requisits 
particulars per a un ús específic pretès han estat complerts. 

 
Verificació 

Confirmació  mitjançant  examen  i  aportació  de  proves  objectives  que  els  requisits 
específics han estat complerts. 

 

2.2. ABREVIATURES 
 

 

 
 
 

 

 
1  Les fórmules i procediments de càlcul complets es poden trobar a l'apartat “4.   - POLÍTICA I OBJECTIUS DE 
FIABILITAT, MANTENIBILITAT I DISPONIBILITAT” 

2 Ídem 1 

Abreviatura Definició 

AMDEC Anàlisi de Mode de Fallades i Criticitats 

AT Alta Tensió 

ATM Autoritat del Transport Metropolità 

BT Baixa Tensió 

CP Coeficient Penalització 

Concepte Definició 

 

 
Disponibilitat del 

Sistema1 

És un indicador de capacitat del sistema per desenvolupar la seva funció durant un temps 
determinat i en condicions i rendiments definits. 

L'avaluació de la disponibilitat es realitzarà mitjançant la relació entre el temps de 
funcionament i els valors prèviament establerts com teòrics. Queden exclosos de 
l'indicador aquelles pertorbacions causades per factors externs al sistema. 

Documents 
aplicables 

Donen les regles i principis que han de ser usats com una guia per al conjunt d'activitats 
del Projecte. L'aplicació dels documents és obligatòria i pot ser sotmesa a auditories. 

 
Documents de 
referència 

Són els utilitzats per a implementar les activitats del Projecte. No són contractuals i la 
seva aplicació no està subjecta a Auditories. No obstant això, poden ser consultats durant 
les mateixes amb l'objecte d'aclarir algun punt particular d'un procediment. 

Element essencial 
del Sistema 

 
Conjunt d'equips que desenvolupen una funcionalitat clara i delimitada 

 
Avaluació 

Realització d'una investigació per tal d'arribar a un judici, basat en proves, sobre la 
idoneïtat d'un producte 

Fallada  afectant  al 
servei 

Equivalent a "Avaria", en el marc del "Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa 
Tramviària unificada de Barcelona" 

 
Fallada   de   causa 
comuna 

Fallada que és el resultat d'un o diversos successos que ocasionen la coincidència 
d'estats de fallada de dos o més components que condueixen a que un sistema no realitzi 
la funció requerida d'ell. 

 

Fiabilitat del 

Sistema2 

És un indicador que avalua la qualitat tècnica comercial en comparació amb les 
condicions tècniques per a les quals van ser projectades. En l'avaluació de la fiabilitat es 
mesuraran les avaries ocorregudes en un interval de temps. Queden excloses de 
l'indicador aquelles avaries causades per factors externs al sistema. 

Intervenció Qualsevol acció de manteniment imprevist 

 
 

Mantenibilitat 

La probabilitat que una acció donada de manteniment actiu, corresponent a un element 
en unes condicions d'utilització donades, pugui ser duta a terme en un interval establert 
de temps quan el manteniment es realitza en condicions establertes i s'utilitzen 
procediments i recursos establerts. 

 

Manteniment 
La combinació de totes les accions tècniques i administratives, incloses les accions de 
supervisió, destinades a mantenir un producte en un estat en què pugui realitzar una 
funció requerida, o a tornar a aquest estat. 

Manteniment 
Correctiu 

El manteniment realitzat després de la identificació d'un defecte i destinat a posar un 
producte en una condició en la qual pugui realitzar una funció. 
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3.3.   SISTEMES DEL SUBMINISTRAMENT 

Els sistemes principals a considerar des del punt de vista de FDMS són els següents, amb les seves 
característiques i funcionalitats més rellevants: 

NOTA: en cas de contradicció entre el baix descrit i el definit en l'Annex corresponent, prevaldran les 
informacions descrites en aquest últim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. REFERÈNCIES I NORMATIVA 
 

[R1]  Plec de prescripcions tècniques per a la contractació per procediment obert dels serveis: 
“Redacció del projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària 
unificada” (EXP. C-26/2016) 

 
[R2] Conjunt de normativa ISO 9000-9001-9002-9003: Quality management and Quality 

assurance standards. 
 

[R3] UNE EN61078. Tècniques d'anàlisi de la fiabilitat. Mètode de diagrama de blocs de fiabilitat 
(CEI 1078:2016) 

 
[R4] UNE 61025. Anàlisi per Arbre de Fallada (IEC 61025:2006) 

[R5] UNE 20654. Guia de Mantenibilitat d'Equips (IEC 60706) 

 3.   DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT  
 

3.1. IDENTIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

El subministrament és la construcció i la posada a punt del "Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa 
Tramviària unificada de Barcelona". 

 
3.2. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I TÈCNICA 

Veure Annexos 2 a 14 del present projecte, així com el Plec de Prescripcions Tècniques del mateix. 

Abreviatura Definició 

D Disponibilitat 

F Fiabilitat 

FDMS Fiabilitat, Disponibilitat, Mantenibilitat i Seguretat 

LAC Línia Aèria de Contacte 

MT Mitja Tensió 

MTBF Mean Time Between Failures ("Temps mitjà entre fallades") 

MTTR Temps de reparació 

MTTRS Temps mitjà de restauració de servei 

PCC Centre de Control 

SAE Sistema d'Ajuda a l'Explotació 

 
Sistema 

 
Descripció Tècnica 

Aplicació especifica i 
funcionalitat 

 
Elements basics 

Senyalització 
Ferroviària 

El sistema de 
senyalització serà el 
responsable garantir la 
seguretat de la circulació 
dels tramvies en alguns 
punts singulars de la línia 
mitjançant la lògica 
d'enclavaments que 
informarà 
convenientment al 
conductor de les opcions 
a prendre. 

Permetre el moviment en 
seguretat del material mòbil a 
les zones d'agulles 

 Armari controlador amb tota 
la lògica de relés, targetes 
electròniques etc que 
compondran el "cervell" de la 
senyalització. 

 Equips de via destinats a la 
detecció de la presència del 
material mòbil. 

 Equips de via destinats a la 
petició d'itinerari per part 
d'un material mòbil. 

 Equips de via destinats a la 
motorització d'accionaments 
en línia 

 Material embarcat 

Senyalització 
Viària 

És el sistema que permet 
la compatibilitat de 
circulació del tramvia amb 
la de la resta de vehicles 
allà on hi ha risc 
d'interferència. Està 
formada per tots i cada un 
dels equips que permeten 
que el tramvia discorri 
amb la marxa projectada 
en els diferents 
encreuaments amb el 
trànsit rodat. 

Assegurar la inserció  en 
seguretat del tramvia a la 
circulació rodada a tots i cada 
un dels encreuaments del 
traçat, permetent, al seu torn, 
mantenir a aquest la  marxa 
comercial prevista. 

Cada intersecció viària entre el 
metro lleuger i vehicles o vianants 
al llarg del traçat 
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Sistema 

 
Descripció Tècnica 

Aplicació especifica i 
funcionalitat 

 
Elements basics 

Sistema 
d’Informació  al 
Viatger 

Sistema encarregat de 
dotar el viatger de totes 
les informacions 
relacionades amb el 
tramvia necessàries 
perquè pugui preveure, 
anticipar o modificar el 
trajecte amb anterioritat a 
l'inici del mateix 

Informar al viatger en temps 
real de totes les dades 
rellevants sobre el trajecte 
que pot realitzar, parades 
correspondències amb altres 
mitjans de transport, temps 
d'espera 

 Pantalles d'informació a 
viatgers a parades. 

 Pantalles d'informació a 
viatgers embarcades(fora de 
l'abast del projecte) 

 

 4.   POLÍTICA I OBJECTIUS DE FIABILITAT, MANTENIBILITAT I DISPONIBILITAT  
 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Amb l'objecte d'optimitzar els resultats d'explotació al llarg del cicle de vida del sistema, la política de FDMS 
consisteix en: 

 Maximitzar el temps de servei del sistema; 

 Minimitzar el nombre de trajectes perduts respecte al gràfic teòric de servei; 

 Minimitzar el nombre d'avaries en els diferents Sistemes. 

Per això es considera prioritari assolir els objectius mínims en els indicadors de qualitat de servei que es 
detallen en els apartats següents. 

L'abast d'aquests objectius es veu influït de tres formes : 

 Per fonts d'errors introduïts internament dins el sistema en fase del cicle de vida del mateix 
(condicions del sistema); 

 Per fonts d'errors impostos sobre el sistema durant el seu funcionament (condicions d'operació); 

 Per fonts d'errors impostos sobre el sistema durant les activitats de manteniment. 

En el marc d'aquest projecte: 

 S'avaluaran els errors propis del cicle de vida del sistema. Queden exclosos els errors produïts per 
condicions d'operació i manteniment; 

 S'especificaran les interfícies amb els elements del sistema aliens als Sistemes considerats en el 
present projecte (obra civil, material mòbil, etc.); 

 S'especificaran els requeriments que s'han d'exigir al mantenidor i operador per al compliment dels 
objectius de servei dels Sistemes. 

A continuació, es defineixen quins són els objectius específics per al subministrament, mitjançant els 
paràmetres i les fórmules de càlcul i avaluació. 

 
Sistema 

 
Descripció Tècnica 

Aplicació especifica i 
funcionalitat 

 
Elements basics 

Sistema de 
Control, 
Supervisió  i 
Comunicacions 

Sistema de 
comunicacions que uneix 
al nivell d'informacions les 
instal·lacions fixes en 
línies i tallers amb el PCC 

Recopilar i transmetre les 
informacions rellevants per a 
l'operació i manteniment del 
sistema des dels  diferents 
punts de la línia fins al Centre 
de Control. S'entén per 
informacions la veu i dades a 
nivell d’instal·lacions fixes així 
com totes les alarmes 
tècniques d'equips en via. 

 Nodes de comunicació 

 Xarxa de transmissió fibra 

 Radiocomunicacions 

 Control d'accessos i 
videovigilància 

 Telecomandament d'energia 
i instal·lacions fixes 

 Megafonia 

 Interfonia 

 Cronometria 

Bitllètica Sistema encarregat de la 
producció, venda 
validació i administració 
dels títols de transport 
que els usuaris del 
tramvia utilitzen per pagar 
el servei prestat 

Permetre l'adquisició de títols 
de transport i la validació dels 
mateixos per part dels usuaris 
del tramvia. Així mateix, 
aquestes vendes i validacions 
han d'aparèixer reflectides en 
el sistema central per tal de 
permetre realitzar estudis 
d'afluència de viatgers. 

 Distribuïdores de bitllets. 

 Validadora de bitllets (fora 
de l'abast del projecte) 

 Equips centrals de gestió de 
bitllètica (fora de l'abast del 
projecte) 

 Equips embarcats (fora de 
l'abast del projecte) 

Sistema SAE Sistema encarregat de 
subministrar a l'operador 
totes les informacions 
totes les informacions 
necessàries (en temps 
real i en temps diferit) per 
operar la línia de la 
manera més optimitzada 
possible en termes de 
regularitat i ocupació de la 
flota. Informa de la posició 
de cada unitat de tramvia 
en línia i permet a 
l'operador realitzar 
accions correctives en 
cas d'incidència tenint a la 
seva disposició les 
informacions de la totalitat 
de la flota en línia. 

Proveir a l'operador en el 
Centre de Control de totes les 
informacions  necessàries 
(tant a nivell de veu com de 
dades) sobre la flota de 
tramvies perquè s'optimitzi en 
tot moment la distribució de 
tramvies en línia i prengui les 
decisions oportunes davant 
de qualsevol incidència. 

 Lloc SAE a Centre de 
Control. 

 Sistema de detecció en línia. 

 Equips embarcats de 
recepció / transmissió de 
dades (si n'hi ha). 
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4.2. OBJECTIUS 
 

4.2.1. Objectius qualitatius 

 Fiabilitat: 

 Identificació dels  possibles  modes  degradats.  Categorització  i unificació  en  la  mesura del 
possible; 

 Realització de prediccions de fiabilitat a un nivell suficient amb l'objecte de facilitar la identificació 
de desviacions anòmales en el funcionament dels equips i components; 

 Minimització   del   nombre   d'avaries   afectant   el  servei   mitjançant   la   implementació   de 
redundàncies, sistemes de detecció i sistemes de correcció automàtics en la mesura del possible. 

 Disponibilitat: 

 Maximitzar  el  temps  de  servei  dels  Sistemes  mitjançant  un  òptim  disseny  de  la  seva 
"arquitectura". 

 Seguiment postvenda: 

 Monitorització de les prestacions FDMS i execució d'accions correctives en cas de no arribar al 
nivell requerit o suficient. 

 
4.2.2. Objectius Quantitatius 

Els objectius quantitatius s'especifiquen en el capítol "4.3.  - Paràmetres de capacitat i qualitat del servei". 
El valor d'aquests indicadors es basa en un control i seguiment de dues variables del Sistema: 

 Nombre d'avaries del sistema; 

 Temps de pèrdua de la disponibilitat del sistema. 

Per a la seva anàlisi, s'haurà de tenir en compte que les dues variables influeixen diversos paràmetres: 

 Las avaries del sistema poden produir-se per: 

 Errors en la pròpia explotació (falsa maniobra, sobrecàrrega, ...); 

 Deficiència en el manteniment (incorrecte o absent); 

 Errors intrínsecs del sistema. 

 El temps de reparació (MTTR) depèn de: 

 La Mantenibilitat intrínseca del sistema (MTTR acordat); 

 El temps d'excés emprat en la reparació (a causa de problemes de logística, de lentitud en 
l'activitat, etc.). 

 El temps de normalització del sistema després d'una avaria depèn de: 

 L'habilitat del propi sistema per re-configurar; 

 L'habilitat de l'operació per adaptar-se a la nova configuració. 

Segons això, els objectius i paràmetres de Fiabilitat i Disponibilitat del constructor, pels tant, han de separar 
respecte als paràmetres de qualitat de l'operador i Manteniment. 

 
Es consideraran doncs inclosos en els indicadors de Fiabilitat i Disponibilitat només aquelles avaries (i 
temps associats a aquestes que afecten a la disponibilitat) que siguin causades per una fallada intrínsec 
del sistema. 

 
4.3. PARÀMETRES DE CAPACITAT I QUALITAT DEL SERVEI 

 
4.3.1. Disponibilitat (D) 

 
4.3.1.1. Definició 

Indicador de capacitat del sistema per desenvolupar la seva funció durant un temps determinat i en 
condicions i rendiments definits. L'avaluació de la disponibilitat es realitzarà mitjançant la relació entre el 
temps de funcionament i els valors prèviament establerts com teòrics. 

La disponibilitat dels diversos Sistemes es mesurarà mitjançant la fórmula següent: 

Temps de servei Efectiu del Sistema 
D =  

Temps de Servei Programat del Sistema 

Queden excloses de l'indicador aquelles pertorbacions causades per factors externs al Sistema (mal ús, 
vandalisme, etc.) 

 
4.3.1.2. Criteri de càlcul 

Per al càlcul de la D es tindrà en compte: 

 Temps de servei Efectiu del Sistema = Temps Programat del Sistema - Temps d'interrupció del 
Sistema; 

 Temps de servei programat del Sistema: Temps total (en hores) que segons els termes contractuals, 
el Sistema està programat per proporcionar el servei, en règim d'explotació normal. Es calcula 
mitjançant el sumatori de temps de funcionament dels Elements essencials del Sistema3, és a dir: 

(Num. Elements del Sistema) x (temps de funcionament mensual del Element del Sistema) 

 Temps d'interrupció del Sistema: sumatori (en hores) dels temps de cadascuna de les interrupcions 
del Sistema que succeeixin durant el període d'explotació normal, no ocasionades per causes 
externes al Sistema; 

 El temps d'interrupció imputable a l'adjudicatari es calcularà a partir del moment en què l'avaria li 
sigui notificada (atès que el temps de reacció per part de l'operador i manteniment no és imputable 
a l'adjudicatari) i finalitzarà quan es reprengui el servei del Sistema. 

 
4.3.1.3. Forma de comptabilitzar la Disponibilitat 

 La Disponibilitat es realitzarà per mesos naturals i per a cada un dels Sistemes; 

 La Disponibilitat es calcularà durant tots els mesos de Garantia normal i les seves ampliacions; 

 La Disponibilitat mensual es determinarà com a valor de la mitjana aritmètica de la Disponibilitat 
diària de cada mes, és a dir: 

 
 

 

3 Especificats per a cada sistema en el capítol "Descripció del Subministrament" 
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D Sistema = ∑ Di/∑ 
 
(ent i el nombre de dies del mes que es calcula la disponibilitat) 

 

4.4.   NIVELLS DE SERVEI REQUERITS 

 Les dades per calcular el temps d'interrupció s'extrauran de la informació que proporcioni l'Operador 
/ Manteniment sobre les incidències diàries. 

 
4.3.2. Fiabilitat (F) 

 
4.3.2.1. Definició 

Indicador que avalua la qualitat tècnica comercial en comparació amb les condicions tècniques per a les 
quals van ser projectades. En l'avaluació de la fiabilitat es mesuraran les avaries ocorregudes en un interval 
de temps. 

La Fiabilitat dels diversos Sistemes es realitzarà a través de la següent expressió: 

MTBF real 

4.4.1. Disponibilitat 

Els valors requerits per a la Disponibilitat dels Sistemes: 

F =  
MTBF teòric 

Considerant la següent expressió per al càlcul del MTBF real: 

Temps de Servei Programat del Sistema 
MTBF =  

 

Nº d′avaries del Sistema 
 

4.4.2. Fiabilitat 
Es considerarà com a avaria per a les instal·lacions fixes, qualsevol anomalia que es produeix en un 
Sistema i que impedeix que aquest funcioni en les condicions en les quals es va projectar. 

Els MTBF 's teòrics a considerar per als diversos Sistemes seran valors a definir pels adjudicataris, havent 
de ser aprovats per l'Administració. 

Queden excloses de l'indicador aquelles avaries causades per factors externs al Sistema (mal ús, 
vandalisme, etc.) 

 
4.3.2.2. Criteri de càlcul 

Per al càlcul de la F es tindrà en compte: 

 Temps de servei programat del Sistema: Temps total (en hores) que segons els termes contractuals, 
el Sistema està programat per proporcionar el servei, en règim d'explotació normal. Es calcula 
mitjançant el sumatori de temps de funcionament dels elements essencials del sistema. 

 Nº d'avaries del Sistema: La imputació de les avaries al subsistema es tractaran segons procés 
descrit en el capítol "6. - AVALUACIÓ, VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ". 

 
4.3.2.3. Forma de comptabilitzar la fiabilitat 

 La Fiabilitat es realitzarà per mesos naturals i per a cada un dels Sistemes. 

 La Fiabilitat es calcularà durant tots els mesos de Garantia normal i les seves ampliacions. 

 La Fiabilitat mensual es calcularà mitjançant la relació del nombre total d'avaries i el temps de servei 
del sistema en qüestió. 

Els valors requerits per a la Fiabilitat dels Sistemes: 
 

Sistema Objectius 

Sistema de Senyalització Ferroviària F ≥ 98.5% 

Sistema de Semaforització F ≥ 98.5% 

Sistema de Control, Supervisió i Comunicacions F ≥ 98.5% 

Sistema de Bitllètica F ≥ 98.5% 

Sistema de SAE F ≥ 98.5% 

Sistema d'Informació al Viatger F ≥ 98.5% 

 
 5.   ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS DEL PROJECTE  

 
5.1. ORGANITZACIÓ 

L'organització interna que haurà de configurar l'estructura del projecte global de construcció, pel que fa a 
seguretat de producte i fiabilitat, disponibilitat i mantenibilitat es troba en la següent figura: 

Com es pot veure a la figura, ATM designarà una entitat responsable de la gestió FDMS del projecte, que 
serà l'interlocutor entre l’entitat Explotadora, l'entitat Mantenidora, el Material Mòbil, l'Obra civil i els 
Adjudicataris dels Sistemes d’instal·lacions, per els conceptes i treballs FDMS. 

i 

Sistema Objectius 

Sistema de Senyalització Ferroviària D ≥ 98.5% 

Sistema de Senyalització Viària D ≥ 98.5% 

Sistema de Control, Supervisió i Comunicacions D ≥ 98.5% 

Sistema de Billetatge D ≥ 98.5% 

Sistema de SAE D ≥ 98.5% 

Sistema d'Informació al Viatger D ≥ 98.5% 
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Les entitats constructores dels Sistemes estaran coordinades per una altra cèl·lula que gestionarà els 

temes de garantia relacionats amb tals Sistemes. Aquesta cèl·lula distribuirà i dirigirà les accions de 

Garantia dels diversos responsables dels Sistemes, controlant així les possibles interfícies que poguessin 

aparèixer. L'organització d'aquesta cèl·lula ha de sorgir de l'acord de les diverses contractes i del l'entitat 

adjudicatària. 

 
5.4. INTERFÍCIES 

 
5.4.1. Interfícies internes 

Resulta inevitable que durant el cicle de vida FDMS dels diversos Sistemes apareguin interfícies entre ells. 
 

El pilotatge i gestió dels possibles problemes que puguin sorgir al respecte, estaran a càrrec de la "Cèl·lula 

FDMS Subsistemes" que apareix en l'organigrama anterior, la qual exercirà d'interlocutor entre els 

Sistemes implicats. 

 

Organització a definir per l'ATM 

Organització a definir pel conjunt de 
subsistemes 

Responsable a definir per l'adjudicatari 
de cada subsistema 

 
 

5.2. ACTORS EXTERNS 

Els actors externs respecte als Sistemes d’Instal·lacions són: 

 ATM 

 Explotador 

 Manteniment 

 Material Mòbil 

 Obra Civil 

 Companyia subministradora d'energia 

 Administracions municipals, etc. 

Qualsevol acció relacionada amb la gestió de FDMS del Projecte, entre qualsevol Sistema d’instal·lacions 
i els Actors externs s'haurà de realitzar a través de la cèl·lula FDMS que apareix a la figura. 

Aquesta cèl·lula serà la responsable de definir i especificar els límits i responsabilitats de la totalitat de 

participants del sistema global, així com també gestionar el control i millora del sistema global. 

 
5.3. ACTORS INTERNS 

Els actors interns seran els contractistes identificats en l'organigrama assignats del Projecte. Les 

responsabilitats i obligacions de cada un d'ells relatius a la FDMS queden reflectides en l'apartat "4. - 

POLÍTICA I OBJECTIUS DE FIABILITAT, MANTENIBILITAT I DISPONIBILITAT". 

5.4.2. Interfícies externes 
 

5.4.2.1. Material Mòbil 

El Pla FDMS del Material Mòbil haurà de considerar les necessitats que els diferents Sistemes 

d’instal·lacions requereixin per a l'abast dels seus objectius de FDMS; alguns exemples d'aquestes 

interfícies: 

 Equips embarcats; 

 Detecció tramvia-sistema ferroviari; 

 etc. 
 

5.4.2.2. Obra Civil 

El Pla FDMS de l'Obra civil haurà de considerar les necessitats que els diferents Sistemes d’instal·lacions 

requereixin per a l'abast dels seus objectius de FDMS; alguns exemples d'aquestes interfícies: 

 Estanquitat a Parades, multitubulars, subestacions, etc. 

 Interfície general via; 

 Etc. 
 

5.4.2.3. Operació 

El Pla d'Operació s'ha d'adequar a les especificacions FDMS dels diferents Sistemes; qualsevol 

modificació en aquest sentit durant la fase de Posada en Servei i Garantia haurà de ser tractat amb el 

departament FDMS del Sistema implicat. 

Subsistemes 
Externs (obra civil, 
material mòbil, ...) 

Cèl∙lula FDMS 
Coordinació Construcció / 
Operació / Manteniment 

Operació / 
Manteniment 

Cèl∙lula FDMS 
Subsistemes 

Responsable 
FDMS 

Subsistema 1 

Responsable 
FDMS 

Subsistema 2 

Responsable 
FDMS 

Subsistema 3 

Responsable 
FDMS 

Subsistema 4 

Responsable 
FDMS 

Subsistema 5 

Responsable 
FDMS 

Subsistema ... 
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5.4.2.4. Manteniment 

El Pla de Manteniment s'ha d'adequar a les especificacions FDMS dels diferents Sistemes; qualsevol 

modificació en aquest sentit durant la fase de Posada en Servei i Garantia haurà de ser tractat amb el 

departament FDMS del Sistema implicat. 

 

 
 

6.1. PROCÉS GENERAL 

El present capítol conté el conjunt d'estudis, anàlisis i tasques que els adjudicataris hauran de realitzar per 

tal de dur a terme la política de FDMS i assolir els objectius establerts. Les presents directives no exoneren 

als integradors dels diferents Sistemas de realitzar el procés segons la normativa aplicable en cada cas. 

Cada entitat responsable de cada Sistema proposarà una metodologia per a la seva política de FDMS que 

respongui al cicle de vida en "V" del Sistema. 

El cicle de vida del sistema és la seqüència a de fases, cadascuna de les quals conté tasques que abasten 

la vida completa d'un sistema des del seu concepte inicial fins a la retirada del servei i l'eliminació. És cicle 

de vida proporciona una estructura per a la planificació, la gestió, el control i la supervisió de tots els 

aspectes del sistema. A continuació es detalla l'esquema en "V" de tal cicle de vida del sistema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. AVALUACIÓ 

L'adjudicatari de cada Sistema proposarà una metodologia per a l'Avaluació de la FDMS que complirà amb 

el següent procés: 

 

 
 
 

 
La present norma representa el cicle de vida del sistema de manera seqüencial. La branca descendent 

(banda esquerra) és el desenvolupament i consisteix en el procés de perfeccionament que finalitza amb la 

fabricació de components  del sistema. La branca ascendent (costat dret) està  relacionada  amb  el 

muntatge, la recepció i, finalment, amb el funcionament de tot el Sistema. 

6.2.1. Primera fase 

Es realitzarà una Anàlisi preliminar de Criticitat amb la contribució de les diferents entitats i de l'explotació 

de la següent manera: 

 Cadascun de les entitats de la Construcció i de l'Explotació descompondrà seu subministrament a 

un nivell de detall en què la fallada d'un dels components condueixi a una acció en línia de 

manteniment o a una acció de l'operació i manteniment. Aquesta arborescència és cridada LBS 

(Logistic Breakdown Structure). 

6. AVALUACIÓ, VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ 

Concepte 
Retirada del Servei i Eliminació 

Definició i condicions d'aplicació 
del sistema 

Operació i Manteniment 

Anàlisi de riscos 
Acceptació del sistema 

Requisits del sistema 
 

Distribució dels Requisits del 
Sistema 

Validació del Sistema (incloent 
Acceptació de la Seguretat i 

Posada en Servei) 

Disseny i implementació Instal∙lació 

Fabricació 

Fase Ítem Descripció 

1 Concepte Desenvolupar un nivell de concepció del sistema 

2 Definició del Sistema Definir fronteres, condicions, política, Pla de Seguretat ... del sistema 

3 Anàlisi de riscos Identificar els perills associats al sistema i establir un procés de gestió dels 
mateixos 

4 Requisits del sistema Especificar els requisits del sistema i criteris de demostració i acceptació 
del sistema; establir un programa de gestió FDMS 

5 Distribució dels requisits 
del Sistema 

Definir els criteris d'acceptació per als diversos Sistemes, components ... 

6 Disseny i implementació Crear Sistemes i components que s'ajustin als requisits; demostració que 
els components es ajusten als requisits 

7 Fabricació Engegar un procés de fabricació que produeixi els components 

8 Instal·lació Muntatge i instal·lació dels Sistemes 

9 Validació del Sistema Comprovar que la combinació total de Sistemes compleixen els requisits i 
avaluació de dades. Marca li entrada en garantia. 

10 Acceptació del sistema Avaluar el compliment dels requisits globals del sistema. Marca la sortida 
de garantia. 

11 Operació i manteniment Mantenir i donar suport al funcionament per seguir complint els valors 
requerits 

12 Retirada Controlar la retirada del servei i eliminació del Sistema 
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 Cada component d'aquesta descomposició s'avalua sistemàticament per la seva entitat respectiva. 
Un component pot ser també una interfície. L'avaluació es realitza com segueix. 

 Cada element es classifica segons el seu nivell d'adaptació segons la taula que es troba més 
endavant. En cas d'adaptació, aquesta es descriu i s'identifica el component de referència. 

 Cada element es classifica d'acord amb el seu nivell de gravetat respecte a la pertorbació del 
servei, segons la taula que es troba més endavant. 

Un cop aquest Anàlisi Causal ha estat realitzat, es duu a terme la predicció de la Disponibilitat d'acord amb 

els següents passos: 

 Identificació de les pertorbacions al servei que es generen pels components dels LBS’s. 

 Caracterització de les pertorbacions al servei en termes de freqüència (MTBF), Temps mitjà de 

reparació (MTTR), Temps mitjà per restaurar el servei (MTTRs) i Efectes en el Servei. 

Els objectius d'aquesta fase són: 
 

 Identificar els elements que són crítics per a la Disponibilitat i caracteritzar-los. 

 Classificar els components de les arborescències d'acord amb el seu nivell d'adaptació i d'impacte 

en la disponibilitat (per probabilitat d'ocurrència i indisponiblitat). Aquesta classificació és una entrada 

per a la següent fase. 

 Avaluar el disseny preliminar i els principis de l'Operació i el Manteniment. 

 Assolir l'exhaustivitat en la identificació de les pertorbacions al servei. 

 Predir la disponibilitat del sistema. 

 
6.2.2. Segona Fase 

Les anàlisis detallades es duen a terme per cada entitat d'acord amb els principis de les anàlisis de criticitat 

realitzats en la primera fase. Aquestes anàlisis es realitzen als components identificats com a crítics segons 

el seu nivell d'adaptació. 

Els objectius d'aquesta fase són: 
 

 Avaluar el disseny detallat. 

 Confirmar que les adaptacions dels requeriments FDMS definits per a un sistema o component ja 

existent confirmen les dades FDMS proveïts en la primera fase. 

La taula que defineix el nivell d'adaptació és la següent: 

 
 

I els estudis detallats a realitzar són, per tant, els següents, en funció de la caracterització de la decisió: 
 

Adaptació / Gravetat Menor Major Crític (Avaria) 

Nou Assegurament que 
sentència és menor 

la Anàlisi  de  Mantenibilitat  i 
Fiabilitat detallats 

Anàlisi de Fiabilitat i 
Mantenibilitat detallats. 

Adaptació Hardware Assegurament que 
sentència és menor 

la Anàlisi  de  Mantenibilitat  i 
Fiabilitat detallats 

Anàlisi de Fiabilitat i 
Mantenibilitat detallats. 

Adaptació funcional Assegurament que 
sentència és menor 

la Predicció de Fiabilitat, 
Maneres Degradats i 
AMDEC 

Predicció de Fiabilitat, 
Maneres Degradats i 
AMDEC 

Adaptació de paràmetres 
(re-parametrització) 

Assegurament que 
sentència és menor 

la Predicció   de   Fiabilitat   i 
Maneres Degradats. 

Predicció   de   Fiabilitat   i 
Maneres Degradats. 

Sense adaptació Assegurament que 
sentència és menor 

la Predicció   de   Fiabilitat   i 
Maneres Degradats. 

Predicció   de   Fiabilitat   i 
Maneres Degradats. 

 
6.2.3. Tercera Fase 

La tercera fase assegura que els objectius i requeriments FDMS del sistema són assolits. El Pla de 

Garantia de la Fiabilitat es proposarà conjuntament amb el Explotador / Mantenidor durant la fase de 

Construcció del Sistema. 

 
6.2.4. Mantenibilitat 

Les anàlisis de les tasques de manteniment són necessaris per tal de complir els objectius després de la 

posada en servei del sistema. Les anàlisis seran posats durant la fase de Construcció a la disposició de 

Nivell d'Adaptació Descripció 

Nou El component presenta una nova tecnologia, un nou principi d'operació 
o un nou principi de manteniment. 

Adaptació Hardware El component original està provat a nivell "caixa negra". La tecnologia 
o principi que suporta per operació i manteniment pot ser adaptat 

Adaptació funcional El component original està provat. Les seves funcions o tasques poden 
ser adaptades per a l'aplicació específica. No hi ha canvi de tecnologia 
o de principi per a l'Operació i Manteniment. 

Adaptació de paràmetres (re- 
parametrització) 

El component original està provat. Els valors dels seus paràmetres 
poden ser modificats per adaptar-lo a l'aplicació. No hi ha canvi en la 
tecnologia, funció o principi d'operació i manteniment. 

Sense adaptació El component està provat i no requereix cap adaptació 
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l'operador / mantenidor amb la finalitat de rebre crítiques i comentaris de millora. El nivell de detall i 

l'aplicabilitat d'aquests estudis depèn del grau d'adaptació dels sistemes, com es descriu en apartats 

anteriors. 

Seguidament es descriuen les anàlisis a realitzar 
 

6.2.4.1. Anàlisi de Manteniment Preventiu 

Ha de considerar totes les tasques del Pla de Manteniment de cada un dels Sistemes i detallarà: 

 Tasca a realitzar Freqüència de realització 

 Personal necessari i la seva qualificació 

 Nombre d'hores-home necessàries i nombre d'hores d’indisponiblitat 

 Lloc de realització (en lloc, en taller especialitzat, etc.). 

 Opcions d'accessibilitat (treball necessari preparar la zona a inspeccionar ') 

 Recanvis necessaris (peces de parc, consumibles, etc.) 

 Eines necessàries 

 Referència al Manual de Manteniment 

 Referència al codi LBS 

 
6.2.4.2. Anàlisi de Manteniment Correctiu 

Per a cada un dels modes de fallada del AMDEC4 es detallarà: 

 Referència al codi LBS 

 Referència al codi AMDEC 

 Tasca a realitzar 

 Mitjans de detecció i diagnosi 

 Mitjans de prova i verificació 

 Personal necessari i la seva qualificació 
 
 
 
 

 

4 El AMDEC (Anàlisi de Mode de Fallada i Criticitats) és un mètode per analitzar un procés de fabricació, producte o 
màquina i obtenir quins són els punts més febles del mateix. 

Centrant-nos sobre el AMDEC Procés, s'exposa a continuació el mètode operatori: 

Es basa en enumerar primer tots els modes de fallada del mateix i anotar-los en una taula. Un cop anotats, es procedirà 
a valorar-segons tres criteris: 

 

 Nombre  total  d'hores-home  necessàries  per  a  la  reparació  i  nombre  d'hores  d’indisponiblitat 

intrínseca (sense tenir en compte la capacitat logística) 

 Lloc de realització (en lloc, en taller especialitzat, etc.) 

 Opcions d'accessibilitat (treball necessari preparar la zona a inspeccionar) 

 Recanvis necessaris (peces de parc, consumibles, etc.) 

 Eines necessàries 

 Referència al Manual de Manteniment 

 
6.2.4.3. Llista de recanvis 

Resultant de l'estudi anterior resultarà una Llista de Recanvis (o Catàleg de Peces) de la següent manera: 

 Manteniment preventiu: 

 Codi LBS 

 Nombre de peces en el subministrament Consum unitari anual 

 Temps mitjà de revisió o nou subministrament 

 Manteniment 'correctiu: 

 Codi LBS 

 Nombre de peces en el subministrament 

 Taxa de fallades unitària 

 Temps mitjà de reparació o nou subministrament 

 Llista de peces de parc (necessàries per a la disponibilitat): 

 Codi LBS 

 Nombre de peces en el subministrament 

Nota: Aquesta llista no recomana quines han de ser les quantitats per disposar. Aquesta llista proporciona 
les informacions necessàries per a l'elecció del nombre necessari per part del Explotador segons la seva 
política d'estoc. 

 
6.2.4.4. Llista d'Eines 

Resultant dels estudis del manteniment preventiu / correctiu resultarà una Llista d'Eines de la següent 
manera: 

 

 
- Criticitat de la decisió 

- Freqüència d'aparició 

- Probabilitat de no-detecció 
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 Manteniment preventiu: 

 Identificació eina 

 Descripció eina 

 Manteniment correctiu: 

 Identificació eina 

 Descripció eina 

Nota: Aquesta llista no recomana quines han de ser les quantitats per disposar. Aquesta llista proporciona 
les informacions necessàries per a l'elecció del nombre necessari per part del Consorci d'Explotació 
segons la seva política de gestió. Sota la designació de "eines" s'inclouen també les de programari. 

 

6.3. PENALITZACIONS 

Amb base als paràmetres definits en l'apartat anterior, les penalitzacions consideraran els indicadors que 
apareixen a la següent taula: 

 

Paràmetre Indicador Coeficient 

Disponibilitat del sistema i Di P1i 

Fiabilitat del sistema i Fi P2i 

El valor de la penalització per a cada Sistema es calcularà mensualment, mitjançant l'aplicació del producte 
del Coeficient de Penalització (CPi) per a cada sistema. 

El Coeficient Penalització (CPi) serà calculat segons la fórmula: 

CPi = 0,5P1i + 0,5P2i 

El valor obtingut per a cada Sistema (i en cada mes) oscil·larà entre 0 i 20, i s'aplicarà com a penalització 
mensual al contractista responsable, segons criteris a definir en fase de Garantia per forces armades i 
entitats adjudicatàries. 

Observacions sobre el Coeficient Penalització (CPi): 

 En el cas que es verifiqui que un mateix succés pugui donar lloc a més d'una penalització, només 

s'aplicarà la del valor més elevat. 

 Els sis (6) primers mesos de funcionament del Sistema no es consideraran, a efectes del càlcul de 

les penalitzacions contractuals anteriorment definides. 

 
6.3.1. Disponibilitat del sistema 

En el cas que en un mes determinat algun dels indicadors de disponibilitat d'algun Sistema no arribi al valor 
d'objectiu, s'aplicaria al coeficient P1 els valors següents: 

 
 
 
 

Sent Dobj la D objectiu pròpia de cada sistema. 
 

6.3.2. Fiabilitat del Sistema 

En el cas que en un mes determinat algun dels indicadors de Fiabilitat d'algun Sistema no arribi al valor 
d'objectiu, s'aplicaria al coeficient P2 els valors següents: 

 

Disponibilitat del sistema P1 

1 > F > Fobj 0 

Fobj >F > 0,99xFobj 1 

0,99xFobj > F > 0,98xFobj 3 

0,98xFobj > F> 0,97xFobj 6 

0,97xFobj > F> 0,96xFobj 10 

0,96xFobj > F> 0,95xFobj 15 

0,95xFobj > F> 0,94xFobj 20 

0,94xFobj > F (a) 

Sent Fobj la F objectiu pròpia de cada sistema. 
 

6.4. INCOMPLIMENT DELS VALORS REQUERITS DE FIABILITAT / DISPONIBILITAT 

En el cas de no complir la Disponibilitat / Fiabilitat mínima requerida per a qualsevol sistema, l'adjudicatari 
resta obligat a: 

Disponibilitat del sistema P1 

Dobj >D > 0,99xDobj 1 

0,99xDobj > D > 0,98xDobj 3 

0,98xDobj > D> 0,97xDobj 6 

0,97xDobj > D> 0,96xDobj 10 

0,96xDobj > D> 0,95xDobj 15 

0,95xDobj > D> 0,94xDobj 20 

0,94xDobj > D (a) 

Disponibilitat del sistema P1 

1 > D > Dobj 0 
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 Informar per escrit al Adquirent, en aquells mesos que no es compleixi, sobre les causes del seu 

incompliment i mesures correctores 

 Implantar totes les modificacions i substitucions siguin necessàries, amb l'objecte d'aconseguir els 

valors objectius dels Sistemes afectats 

 S'ampliarà la garantia per mesos naturals, en igual nombre que aquells en què no s'hagués 

aconseguit el mínim objectiu de cap dels dos indicadors. 

D'altra banda, si en tres (3) mesos consecutius no s'aconseguís una Fiabilitat o Disponibilitat igual o 
superior al 90%, l'Administració es reserva el dret a anul·lar el Contracte. 

 
6.5. DOCUMENTACIÓ 

El contractista haurà de lliurar inclòs en el seu Pla FDMS, documentació que especifiqui: 

 Gestió de la Garantia 

 La política i estratègia destinada a complir els requisits FDMS 

 L'abast del Programa 

 Una descripció del Sistema 

 El cicle de vida del Sistema 

 Les funcions, responsabilitats, competències i relacions amb els diversos actors del Sistema 

 Interfícies amb altres programes i plans relacionats del sistema 

 Els plans per a la gestió dels subcontractistes 

 Fiabilitat 

 Anàlisi i la predicció de la Fiabilitat del sistema 

 Anàlisi funcional i la definició d'errors del sistema 

 Anàlisi de fallades de causa comuna o el de fallades múltiples 

 Anàlisi de les interfícies home-sistema 

 Valors MTBF teòrics 

 Proves de demostració de la Fiabilitat 

 Disponibilitat 

 Anàlisi i la predicció de la Disponibilitat del sistema 

 Proves de demostració de la Disponibilitat 

 Mantenibilitat 

 Anàlisi i predicció de la Mantenibilitat 

 Consideracions de Mantenibilitat requerides pel sistema 

 Establiment de l'estratègia de Manteniment 

 Establiment de la política de recanvis i recursos de suport 

 Establiment de les condicions de manteniment 

 Precaucions per a la seguretat del personal 

 Requisits del Programa de formació 

 Pla d'explotació / manteniment 
 

El Contractista prepararà i presentarà per a la revisió i acceptació de l'Administració un Pla d'Explotació 
del Sistema que maximitzi la disponibilitat i seguretat del Sistema i que minimitzi els costos operatius. El 
Pla d'Explotació del sistema reflectirà els requisits específics del Contractista i inclourà una descripció 
detallada de les estratègies d'operació i procediments generals. 

El Pla d'explotació inclourà programacions per als dies laborables, caps de setmana, festes concretes i 
qualsevol altra condició específica del Sistema, distingint els diferents trams d'hora punta i vall de cada 
tipus de dia. 

Ha d'existir una correspondència total entre el Pla d'Explotació i la resta de plans requerits. 
 

6.6. AUDITORIES 

Totes les activitats FDMS seran transparents i completament auditables. Aquests controls podran realitzar- 
se en qualsevol de les fases del cicle de vida dels sistemes, de forma: 

 Auditories internes gestionades pel Responsable FDMS de cada Sistema o els seus representants 

 Auditories externes, sol·licitades, organitzades i realitzades per forces armades 
 

Les auditories tindran com a objectiu avaluar la metodologia, el procés d'implementació i la documentació. 
 

 7.   INFORMACIÓ REQUERIDA DE L'OPERADOR / MANTENIMENT  

De forma complementària a les obligacions del contractista en el present plec, cal que l'entitat Operadora 
elabori i deixi disponible els següents elements: 

informació diària disponible a proporcionar setmanalment: 

 Resum diari de les incidències; 

 Pertorbacions en el servei produïdes diàriament (interrupcions, retards, incidents); 

 Informació relativa al control i seguiment de trànsit registrat; 
 

L'entitat Operadora haurà de deixar disponible a la Garantia les avaries del sistema, proporcionant detalls  
i registres complets, especificant, principalment: 

 Hora i localització de la xarxa en la qual succeeix; 

 Sistema, equip o component avariat; 

 Causa de l'avaria; 

 Tipus d'avaria; 

 Temps de parada provocat per l'avaria en el servei; instal·lació o equipament; 

 Temps de reparació; 
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 Instal·lacions afectades; 

 Contingut de la reparació; 
 

Tots aquests informes i registres han d'estar d'acord amb el sistema automatitzat de gestió de l'operació i 
manteniment acceptat per l'Administració com a part del contracte de Subministrament del Sistema. 

 
8.2.2. Freqüència de successos 

A continuació es mostra en termes quantitatius, categories típiques de la probabilitat o de la freqüència 
amb què es dona un succés de perill, com una descripció de cada categoria corresponent al sistema. Les 
categories, els seus números i la graduació numèrica s'hauran de definir en acord amb l’ATM. 

 

 8.   PLA DE SEGURETAT  

Per a cada Sistema es realitzarà un pla de seguretat. Aquest Pla servirà per a la predicció de la Fiabilitat i 
l'anàlisi del Manteniment Correctiu. 

S'inclouran notes indicant quina és la procedència de la informació relativa a les diferents taxes de fallada 
(experiència prèvia, normativa, etc.) 

Per a cadascuna de les diferents categories de fallades que s'indiquen en l'apartat següent es realitzarà 
una Previsió de Fiabilitat. 

 
8.1. CONCEPTE DE RISC 

El concepte de risc s'ha de considerar segons la combinació de dos elements: 

 La probabilitat d'ocurrència d'un succés o una combinació de successos que condueixin a un perill, 

o la freqüència de tal ocurrència; 

 La conseqüència del perill 

 
8.2. ANÀLISI DE RISCOS 

 
8.2.1. Documentació 

L'anàlisi de riscos és aplicable per a cada sistema, i s'ha de realitzar en diverses fases del cicle de vida del 
sistema per l'autoritat responsable d'aquesta fase. La documentació que ha de contenir l'estudi, com a 
mínim: 

 La metodologia d'anàlisi; 

 Les hipòtesis, les limitacions i la justificació; 

 Els resultats de la identificació de perills; 

 Els resultats del càlcul de riscos i els seus nivells de confiança; 

 Els resultats dels estudis de ponderació; 

 Les dades, les seves fonts i els seus nivells de confiança; 

 Referències. 

8.2.3.   Gravetat del perill 

L'anàlisi de conseqüències s'ha d'utilitzar per calcular l'impacte probable. La següent taula descriu els 
nivells típics de gravetat dels perills i les conseqüències associades a cada nivell de gravetat per als 
Sistemes que tractem. El nombre de nivells de gravetat i les conseqüències de cada nivell de gravetat que 
s'apliqui s'ha de definir en acord amb l’ATM. 

Categoria Descripció 

Freqüent És probable que passi amb freqüència. El perill 
s'experimentarà contínuament. 

Probable Es donarà diverses vegades. Pot esperar-se que el 
perill passi amb freqüència. 

Ocasional És probable que es doni diverses vegades. Pot 
esperar-se que el perill passi diverses vegades. 

Remot És probable que es doni alguna vegada en el cicle de 
vida del sistema. Pot raonablement que el perill passi. 

Improbable El improbable, encara que possible que passi. Es pot 
suposar que el perill passarà excepcionalment. 

Increïble És extremadament improbable que passi. Es pot 
suposar que el perill pugui no ocórrer. 

Nivell de Gravetat Conseqüència per a les persones 
o el medi ambient 

Conseqüència per al Servei 

Catastròfic Víctimes Mortals i / o múltiples 
ferides greus i / o danys importants 

al medi ambient 

P1i 

Crític Una sola víctima mortal i / o danys 
assenyalats al medi ambient 

Pèrdua d'un sistema principal 

Mínim Ferides menors i / o perill 
assenyalada al medi ambient 

Dany greu al sistema o sistemes 

Insignificant Possible ferida menor Dany menor al sistema 
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8.3.   AVALUACIÓ I ACCEPTACIÓ DE RISCOS 

A continuació s'especifica la matriu freqüència-conseqüència com a eina per a l'avaluació dels resultats de 
l'anàlisi, la categorització, les accions per a la reducció o l'eliminació dels riscos. 

L'avaluació de riscos s'haurà de realitzar combinant la freqüència amb què ocorre un succés perillós amb 
la gravetat de les seves conseqüències, per tal d'establir el nivell de risc generat pel succés amenaçant. 

 

 Nivells de risc 

 
F
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ü
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Freqüent     

Probable     

Ocasional     

Remot     

Improbable     

Increïble     

 Insignificant Mínim Crític Catastròfic 

Nivells de Gravetat de les Conseqüències del Perill 

A la següent taula es defineixen les categories qualitatives de risc així com les accions que s'han de 
prendre davant de cada categoria. L'adjudicatari de cada Sistema ha d'acordar amb l’ATM la tolerabilitat 
dels riscos, així com els nivells que s'incloguin en cada categoria. 

 

Categoria de Risc Descripció 

Intolerable Cal eliminar 

No Desitjable Només ha d'acceptar-quan la reducció del risc sigui 
impracticable, i amb l'acord de l’ATM (o de 

l'organisme regulador de la seguretat, segons 
procedeixi) 

Tolerable Acceptable amb un control adequat i amb l'acord de 
l’ATM 

Insignificant Acceptable amb / sense l'acord de l’ATM 

A continuació es mostra un exemple d'avaluació de riscos i de reducció / control de riscos, a manera de 
suggeriment per als diferents Sistemes: 

 
 

 

5 La graduació de la freqüència amb la qual ocorre un succés de perill dependrà del Sistema que es tracti, tal com 
s'apunta en l'apartat d'anàlisi de riscos 

 Nivells de risc 
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 Freqüent No desitjable Intolerable Intolerable Intolerable 

Probable Tolerable No desitjable Intolerable Intolerable 

Ocasional Tolerable No desitjable No desitjable Intolerable 

Remot Insignificant Tolerable No desitjable No desitjable 

Improbable Insignificant Insignificant Tolerable Tolerable 

Increïble Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant 

 Insignificant Mínim Crític Catastròfic 

Nivells de Gravetat de les Conseqüències del Perill 
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

En aquest annex es tracten les situacions provisionals, desviaments locals al llarg del tram objecte del 
present projecte. 

2.   DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI  

L'organització i el desenvolupament de les obres objecte del present projecte estan necessàriament 
lligades a l'organització general de les obres d'Infraestructures de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1). 

En el moment de la redacció del present document, no ha estat encara definida l'organització i la 
planificació temporal i geogràfica dels treballs d'Infraestructures. Per tant, no és possible definir unes 
condicions d'execució de les obres de Sistemes, objecte del present projecte, de manera realista i 
ajustades al procés executiu final. 
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

En aquest annex es tracta l'estructuració prevista de les obres. 

2.   ESTRUCTURA DE LES OBRES PROJECTADES  
Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels 
pressupostos, les obres projectades s'estructuraran de nivell superior a inferior, en: 
 OBRA 
 CAPÍTOL: Corresponents a cada un dels subsistemes tecnològics inclosos en l'abast del present 

projecte 
 OBRA ELEMENTAL (Títol 3) 

 ACTIVITAT: constituïdes per les PARTIDES D'OBRA 

S'inclou a continuació les llistes resultants de l'estructuració de les obres projectades per a cada nivell 
considerat: 
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1.   OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.   IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objecte d’aquest projecte es la definició de noves instalꞏlacions ferroviàries i no ferroviàries necessàries de 
caràcter supramunicipal o la modificació de les existents al TramBesòs per a la posada en funcionament de 
la prolongació de la xarxa TramBesòs entre Glòries i Verdager, anomenada Fase 1 d'execució de la xarxa 
tramviària unificada.  

Aquest Projecte de Sistemes permet la redacció del Projecte constructiu també en redacció per part de l’ATM. 

El traçat de la futura xarxa unificada es caracteritza per les particularitats existents a les xarxes de TramBaix 
i TramBesòs, i les pròpies del nou traçat d'enllaç entre Glòries i Francesc Macià. 

En el gràfic de la següent pàgina es presenta la xarxa i els diferents trams que s'han definit amb l'objectiu de 
definir les diferents línies i recorreguts que es proposen a l’Avantprojecte d’Explotació. És important destacar 
que aquesta segmentació únicament segueix criteris operacionals. 

 La xarxa TramBaix s'ha descompost en 4 trams: Trams A, B, C i D. 
 El tram N correspon al nou tram de la connexió. Identificat com TN’ per a fase 1 

 A la xarxa TramBesòs es consideren els trams I, F, G, H, L i M. 

 

 
Figura 1. Esquema Xarxa Unificada 

En concret, el present projecte fa referència a l'execució del tram TN' corresponent a la Fase 1. 
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Figura 2. Esquema Fase 1 

Tramo N’ (Verdaguer-Glòries): 

Es tracta de la part del nou tram que entraria en servei en Fase1, quan la unificació de les xarxes encara no 
seria efectiva. Amb una longitud aproximada d'1.9 km és una ampliació de la xarxa TramBesòs actual.  

En concret, el present projecte fa referència a l'execució del tram TN' corresponent a la Fase 1. 

Comprèn els següents parades: 

 Verdaguer 
 Sicília 
 Monumental 

 Glòries 

Cruïlles destacades: 

 Av. Diagonal - Passeig de Sant Joan 
 Av. Diagonal - Carrer de la Marina 

El Projecte ha estat realitzat en base a la informació disponible en el moment de la seva elaboració, per la 
qual cosa totes aquelles partides del Projecte i el seu Pressupost que es veiessin afectades en el moment 
de l'execució de l'obra, per la Falta de disponibilitat de la informació necessària per a la redacció d'aquest 
Projecte o per variació de les condicions existents en el moment de la seva redacció, hauran de ser objecte 
de les adequacions tècniques i pressupostàries necessàries. 

1.2.   OBJECTE 

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

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

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

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

2.   PROMOTOR – PROPIETARI 

El promotor de les obres és el consorci de l’Autoritat de Transport Metropolità, ATM. 

3.   AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : José Luis Caba 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : INGEROP T3 S.A. 
Població              : Granada 

4.   DADES DEL PROJECTE 

4.1.   AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Manel Marín Izquierdo 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : INGEROP T3 S.A. 
Població              : Barcelona 

4.2.   TIPOLOGIA DE L'OBRA 

A continuació es descriu el Diferents activitats a realitzar en aquest projecte. 

4.2.1.   Senyalització Ferroviària 

Es modificarà la zona de Glòries per a contemplar l’extensió de la xarxa TramBesòs fins a la parada de 
Verdaguer. Aquesta parada, Verdaguer, exercirà les funcions de Terminal Provisional i es disposarà 1 
bretelle en l 'accés a la mateixa (costat Glòries) per permetre les maniobres de mitja volta de les 
unitats. La zona de maniobres de Verdaguer estarà enclavada. 

L’escapament situat al tram central de Diagonal (entre P5 i P6) no se senyalitzarà , i tindrà un ús manual en 
cas de que sigui necessari realitzar-hi mitges voltes o serveis provisionals. 

La inclusió d’un sistema “Sense catenària” tipus Alimentació a Terra (ACT) a tota la zona Verdaguer- 
Glòries implica que l’espai central entre els carrils de circulació del tramvia estarà ocupat pel carril 
conductor del sistema ACT. 
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Per tant, els elements a disposar a la via es disposaran descentrats respecte de l’eix de la via per evitar 
interferir amb dit carril conductor, adoptant així una disposició diferent a l’existent a les xarxes en servei 
TramBaix i TramBesòs, on aquests elements son instalꞏlats a l’eix de les vies. 

En el cas de la Senyalització Ferroviària, aquests elements s’identifiquen com els llaços de comandament 
d’itineraris, que comuniquen amb el tramvia a través d’antenes embarcades, de les quals es disposa una 
sota cada cabina de conducció. 

Per assegurar la comunicació entre el sistema sòl i el sistema embarcat, les antenes embarcades s’han de 
disposar en la vertical d’aquests elements. Així, per a poder circular correctament pel tram Verdaguer– 
Glòries, els tramvies hauran de disposar d’antenes descentrades respecte de l’eix longitudinal del 
tramvia. 

Al mateix temps, tots els tramvies de la Xarxa TramBesòs hauran de poder circular per aquest nou tram 
Verdaguer- Glòries. 

Per resoldre aquest problema i evitar el disposar antenes addicionals, es modificaran tots els llaços de 
comandament d’itineraris a la xarxa TramBesòs, substituint-los per llaços de comandament d’itineraris 
nous, descentrats respecte l’eix de la via. 

D’aquesta manera, també s’hauran de desplaçar les antenes embarcades de senyalització ferroviària de 
tota la flota de tramvies existent a la xarxa TramBesòs. 

El descentrament dels llaços i les antenes, per el cas de la senyalització ferroviària, serà cap a l’esquerra 
en el sentit de la marxa.  
 S’utilitzarà la mateixa tecnologia existent per a la lògica de seguretat, és a dir enclavaments H&K HNP. 

La resta d’elements que s’adquireixin i instalꞏlin seran coherents amb les instalꞏlacions existents. 
 La solució de detecció que es proposa per a les noves zones de maniobra està basada en comptadors 

d'eixos, que tindran una interfície amb un controlador de seguretat similar als existents. 
 Es preveu integrar les noves zones de maniobra de Glòries modificada i Verdaguer en el sistema de 

telecomandament i telediagnòstic de senyalització. 
 Entre altres funcions, aquest sistema permetrà el rearmament i inicialització remota de les zones de 

maniobra o seccions de detecció. Aquest sistema s’anomena VABtrack. 
 En l’abast del projecte s’inclou l’adaptació del sistema VABTrack a la nova situació dels enclavaments 

de Glòries modificat i el nou de Verdaguer, al PCC existent a TramBesòs. 

4.2.2.   Senyalització Viària 

El sistema de Semaforització garanteix la coordinació de la circulació dels tramvies en la via pública 
compartida amb la resta d’usuaris de la via (vianants, bicicletes, vehicles a motor, etc.). 

Per una altra part el sistema de Semaforització dota al tramvia d’un sistema de prioritat semafòrica amb 
l’objecte de optimitzar la velocitat comercial.  

Com a hipòtesis, els reguladors que s’instalꞏlin en l’àmbit del present projecte constructiu, serà d’idèntica 
tecnologia i funcionament que la resta dels ja existents en les xarxes tramviàries TramBaix i TramBesòs, 
especialment a nivell de protocol de comunicacions. Es planteja en el moment de la redacció del present 
projecte, la possible evolució tecnològica a nivell dels reguladors semafòrics, les noves especificacions es 
desconeixen a data de signatura. 

En tot cas, per al present projecte, s'ha pres com a criteri de disseny que les solucions plantejades permeten 
o simplifiquin una futura evolució a tecnologies de regulació i estratègies de priorització més avançades. 

Els reguladors del sistema de Semaforització tramviari s’integren en el Sistema de Semaforització Municipal 
de Barcelona a tots els efectes: coordinació, control, monitorització, comandament, etc. No obstant això, en 
l'actualitat es disposa, en el Centre de Control del tramvia, d’un programa client del Sistema Centralitzat de 
Control de Trànsit (que estarà ubicat en dependències municipals) i que permet als operadors del tramvia, 
únicament per les cruïlles afectades, la recepció d'una alarma general de disfunció  de la cruïlla. 

La prioritat es realitza a través de detectors disposats a distancies específiques dels semàfors de tramvia 
d’entrada a les cruïlles i de després de la cruïlla (cancelꞏlació). 

Donats els prolongats temps d’alliberament dels tramvies, l’aspecte habitual del semàfor tramviari és en 
vermell. La fase del tramvia, que pot coincidir o no amb una fase de vehicles existents, s’activa per tant, sota 
demanda. Amb la mateixa finalitat, es detecta el moment en què el tramvia allibera la cruïlla i s’ha alliberat la 
fase. 

Es disposa d’un aspecte de “pre-senyalització” que informa al conductor que s’ha llançat la petició de prioritat 
i en que moment aquesta efectuarà. 

El sistema de detecció és selectiu. Disposa, per altra banda, d’un comandament d’emergència accionat sota 
demanda del conductor com a mode degradat del sistema de detecció (avaria del sistema) o com a petició 
de sortida “intempestiva” després de la detenció prolongada del vehicle tramviari por qualsevol motiu. 

Tot i que la circulació habitual és “a dretes”, el sistema de Semaforització funcionarà correctament en cas de 
explotació degradada, amb circulacions a contra via. 

L’objecte del present projecte en quant al sistema de Semaforització es limita al subministrament, instalꞏlació, 
connexió i posada en servei de: 

 Els equips embarcats de detecció de tramvies, requerides per a la semaforització prioritzada de la 
Fase 1 de la xarxa unificada, a instalꞏlar en els tramvies següents: 
 18 unitats Alstom Citadis 302 corresponents a la operació del la xarxa TramBesòs 
 Es considera que les noves unitats adquirides per l'operació de la xarxa unificada es subministraran 

equipades amb elements de detecció funcionalment compatibles amb els elements definits en el 
present document. 

 Els equips de sòl de detecció de tramvies, requerits per ambdues zones geogràfiques definides en 
capítols posteriors 
 331 detectors sòl corresponents a la substitució dels equips existents en la xarxa TramBesòs 

 54 detectors sòl corresponents a la substitució dels equips existents en la xarxa per la Diagonal 
 Els semàfors tramviaris a instalꞏlar en las noves infraestructures de la Fase 1. 
 Els elements receptors de petició degradada a instalꞏlar en les noves infraestructures de la Fase 

1 
Així com totes les prestacions subjectes a la realització de les anteriors en termes d’estudis, documentació, 
probes, formació i garantia.  

4.2.3.   Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE) 

A partir dels estudis d'explotació de la xarxa unificada s'ha realitzat una anàlisi detallat de necessitats i 
condicionants de l'explotació per establir els requeriments i condicionants per al sistema SAE. 

Per la seva longitud, esquema de vies, nom de serveis previstos, freqüències d'explotació, numero de tallers 
i cotxeres, nom elevat de tramvies, explotació en unitat simple i doble ... etc. la futura xarxa unificada serà 
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una explotació de complexitat mitjana-alta . Comparativament és pot considerar que els xarxes actuals de 
TramBaix i TramBesòs tenen una complexitat mitjana-baixa. 

En aquest context, ja que la Fase 1 només planteja una prolongació de l'actual xarxa TramBesòs, només es 
preveu l'ampliació del sistema SAE actual per incorporar el nou tram. No obstant això, per a fase 2 si està 
previst el disseny i implantació d'un nou SAE que permeti operar tota la xarxa de manera unificada. 

En aquest nivell, és important destacar que la funcionalitat actual de reposicionament per etiquetes, s'haurà 
d'ampliar per poder detectar les etiquetes del nou tram que disposa d'ACT. Aquest sistema de detecció estarà 
implementat el sistema SLT embarcat i s'haurà de preveure una interfície amb el mateix per part del SAE 
embarcat per a realitzar aquesta detecció en el nou tram. 

4.2.4.   Sistema d'Informació al Viatger 

En aquesta fase, ja que només implica una prolongació de la xarxa TramBesòs actual, es planteja únicament 
una ampliació del sistema SAE (que gestiona los panels SIV actuals) que opera avui dia, la descripció s'inclou 
més endavant. Serà per a la unificació quan es dissenyi un nou sistema SIV, com es descriu en el Projecte 
constructiu de la xarxa unificada. 

És important també destacar, que la informació al viatger en el tram nou, haurà de preveure Panells 
d'informació al viatger nous tipus pantalla LCD, que hauran de mostrar almenys la mateixa informació que es 
mostra actualment a les teleindicadors TramBesòs. 

En cada estació del tram nou, es mostraran elements visuals (registrats o no) en les pantalles LCD 
d'informació a viatgers a partir del SAE, per anunciar els horaris, arribada i sortida de combois, però també 
en cas de pertorbacions et altres. 

Aquestes pantalles LCD SIV disposaran de receptor per a comandament de radiofreqüència o similar, i 
emetran informació acústica associada a la informació visual que s'està mostrant, destinada a persones amb 
visibilitat nulꞏla o reduïda (RD pel qual es regulen les condicions d'accessibilitat al transport públic RD 
1544/2207 del 23 de Novembre) 

A bord dels vehicles, serà també el SAE l'encarregat de realitzar els avisos sonors i en panells d'informació 
embarcats propis del vehiculo (interiors i exteriors), corresponents als anuncis d'informació d'explotació.  

4.2.5.   Telecomandement d'Energia i Instalꞏlacions Fixes (SCADA) 

El sistema SCADA permet supervisar i controlar de manera remota l’equipament que integra les Instalꞏlacions 
Fixes a les parades i aquell que conformen les Subestacions Elèctriques de Tracció. En particular, l’actual 
SCADA també permet la monitorització dels enclavaments de la traça tramviària (no cotxeres). El seu 
principal objectiu és garantir l’explotació remota d’una instalꞏlació, millorant els nivells de servei, i dotant d’una 
visió del conjunt que facilita la seva utilització com el manteniment dels equips. 

Les unitats remotes de control local o PLC, de cada parada i subestació, es connecten a la xarxa local 
Ethernet de dites ubicacions, i des del node d’accés (commutador) d’aquestes es comunica, mitjançant la 

xarxa troncal MPLS, amb el centre de telecomandament PCC de TBS. El protocol de comunicacions que 
s’implementarà serà el IEC60870-5-104, estàndard per al telecomandament d’energia sobre TCP/IP i únic 
per als dos telecomandaments. El format de comunicacions, recollit pel protocol, és mitjançant “polling” amb 
diferents possibilitats (normal, prioritari) i classificació de prioritat de les dades (Classe 1 i 2). 

Aquest sistema, l’existent de TELVENT, és del tipus client-servidor que permet la concurrència d’operadors 
en el control remot. A la Sala d’Operadors del PCC estaran en funcionament varis llocs d’operador, cadascun 

amb el programari client connectat dins de la xarxa local del PCC al servidor de temps real del 
telecomandament. 

El sistema requereix disposar del marcatge d’hora (marca de temps) de cada esdeveniment, de forma que 
sigui possible, entre altres efectes en l’operació, l’anàlisi posterior d’incidències. Per a la sincronització dels 
equips del sistema SCADA s’obté d’un equip Windows que  disposa d’un equip rellotge mestre amb referència 
GPS. Aquest rellotge està connectat al servidor SCADA via port sèrie. A través del protocol NTP es realitzarà 
la distribució de les actualitzacions de temps sincronitzant els PLCs fent ús de l'opció oferta pel protocol IEC-
60870-5-101/104. 

L’abast del SCADA compren la supervisió i telecomandament d’equipament i dispositius al llarg de la 
interconnexió: línia, parades i subestacions. 

Els components específics que integren el SCADA (Energia i Instalꞏlacions), a banda d’infraestructures 
comunes de computació centrals i comunicacions suport d’aquest i altres sistemes, son aquests: 

 En parada i subestació elèctrica. 

 PLC, unitat remota encarregada d’adquirir les dades i/o senyals i transmetre’ls al PCC, així com, en 
sentit invers, rebre les ordres provinents del PCC i executar-les. Disposa de les terminacions i 
adaptadors dels senyals per a la connexió al PLC. Es renovarà el PLC de Glòries i inclou el 
programari de lògica de supervisió i control local 

 Panell HMI en subestacions per a la actuació i supervisió local. Inclou el programari de supervisió i 
control local. 

 PCC existent de TBS. 
 Actual programari de gestió i aplicació HMI d’operació i configuració del SCADA de TELVENT. 
 El HW que es disposa actualment, servidor associat al PCC-CPD com les estacions de treball de 

la Sala d’Operadors i Videowall, ambdós components comuns a varis sistemes. 

Sobre el SCADA l’abast comporta incorporar, per una banda, les noves parades i subestacions a l’aplicació 
existent, incloent les interfícies corresponents i llicències si escau, com també cables i accessoris necessaris 
per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. 

4.2.6.   Xarxa de Comunicacions 

A continuació descriurem un resum de l'abast esperat tant a l'àmbit de la Xarxa Troncal com de la Xarxa 
d'Accés. 

4.2.1.   Xarxa Troncal 

Pel que fa a l'abast de la Xarxa Troncal s’especifica que: 

 La Xarxa Troncal de fibra òptica transcorrerà entubada per dues (2) canalitzacions independents a cada 
costat del traçat i tindrà sortides des d’un armari repartidor en cada parada on s’instalꞏlaran els equips 
electrònics dels diferents sistemes. La fibra s’estendrà amb arquetes que permetin la seva reposició de 
forma fàcil i que no es produeixin radis de curvatura inadequats. 

 A més de cobrir el traçat d’interconnexió Verdaguer-Glòries, tal com s'especifica en el punt anterior, es 
tendirà fibra òptica entre Glòries i el Centre de Control de TBS, utilitzant la canalització actualment 
existent. 

 Es dotarà d'un node d'electrònica de Commutació a cada nova parada i a Glòries, en total quatre (4), 
així com a la sala del PCC-CPD TBS que representa un (1) més. Es configuren com una xarxa Troncal 
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multiservei, amb QoS i qualitat de transport diferenciades per als diferents Serveis que conflueixen en 
aquests nodes (per exemple, Bitllètica, SIV, CTT). 

 Disposarà d’armaris i panells per facilitar la connectivitat amb l’electrònica instalꞏlada en parades i 
PCCs. Es subministraran les connexions de fibra dúplex. 

 L'enginyeria i tecnologia emprada per al disseny de la Xarxa Troncal, ha d'oferir uns temps de 
recuperació inferiors a 50msg, garantint en tot moment una arquitectura robusta de suport als serveis 
més crítics anteriorment comentats, o bé als que es poguessin incorporar en un futur. 

4.2.2.   Xarxa d’Accés 

Respecte a la xarxa d'Accés, s'haurà d'instalꞏlar l'electrònica de commutació i cablejat (panells de fibra òptica 
i cables) que permeti: 

 D'una banda, dotar d'accés als diferents equips terminals que conformen l'arquitectura extrem a extrem 
dels serveis tramviaris esmentats, i ubicats en Parades. 

 De l'altra, implementar des de les Parades una arquitectura de Xarxa de Distribució / Accés de Fibra i 
Electrònica fins Subestacions, Zones de maniobra i Cruïlles. Serà necessari per concentrar els diferents 
accessos dels equips terminals de la xarxa tramviària que no estan en Parades. 

La Xarxa d'Accés, en funció del tipus d’ubicació, ofereix connectivitat als terminals i sistemes de la següent 
manera: 

 Connexió directe des del commutador de parada a: 
 Telèfons IP i Intèrfons IP (Telefonia/Interfonia). 
 Càmeres IP i videogravador (CTT). 
 Panells d’Informació al viatger (SIV). 

 PLCs dels sistemes de Telecomandament d'Energia i Instalꞏlacions (SCADA). 
 Altaveus i amplificadors (MEG). 
 Terminals d'Entreteniment, Informació i Publicitat. 

Les màquines de Bitllètica de Parada es connectaran directament al node la Xarxa Troncal. 

 D'altra banda, a través de la Xarxa de Fibra d'Accés des de les parades es connecten els commutadors 
d’altres ubicacions. 
 Des del commutador de Subestació: 

 Telèfons IP. 
 Càmeres IP. 
 PLC del sistema SCADA d'Energia. 

 Des dels commutadors de Zones de Maniobra: 
 Telèfons IP. 
 Càmeres IP. 
 Senyalització Ferroviària. 

 Des del commutador o mitja converter de Cruïlla: 
 Càmeres IP.  

4.2.3.   Ràdio d'Explotació 

El sistema REX lliurarà servei de comunicació ràdio, banda estreta, en tota la prolongació entre Glòries i 
Verdaguer, tant a tramvies com al personal de manteniment, inspecció i altres. 

El sistema contempla, a banda de les infraestructures de computació i comunicacions comunes com a suport 
d’aquest i altres sistemes (i que seran desenvolupades a l’Annex corresponent), components específics en: 

 Equipament de camp 
 Terminals embarcats en els dos (2) nous vehicles tramviaris. 

 Terminals portàtils per al personal de manteniment, inspecció i altres. 
 PCC 
 Alta dels nous terminals en la plataforma existent de Nebula (TELTRONIC) 

El subministrament del REX inclourà el HW, SW, interfícies corresponents, llicències, cables i accessoris 
necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. Es objecte d’aquest apartat la 
comprovació preliminar si el nivell de cobertura en tot el traçat tramviari unificat compleix amb l’enginyeria 
radioelèctrica del projecte de renovació de la Ràdio d’Explotació.  

Si es detectés una deficiència puntual o parcial de la cobertura, es reconfiguraran una, varies o totes les SBS 
a nivell de topologia de ràdio, sigui per reorientació d’antenes/panells, afegint algun sector orientat a la zona 
deficitària de cobertura i/o incrementant la potència radiada. 

Els requeriments adscrits a aquest Plec sobre el sistema de Ràdio d’Explotació asseguren la seva total 
compatibilitat amb l’actual instalꞏlat a les concessions de TBX i TBS. 

4.2.4.   Ràdio Multimèdia 

La RMU per a la Fase 1 es presenta, simplement, com una continuació del servei existent en TBS, prolongat 
geogràficament fins a Verdaguer, sent els requeriments per a dita infraestructura mínims. S’abordarà, així 
doncs, com solució continuista de TBS, però afegint el grau de compatibilitat amb la visió futura que es preveu 
en Fase 2 per a la xarxa unificada arribant a Francesc Macià 

 El servei en el nou traçat per l'Avinguda Diagonal, entre les estacions de Verdaguer i Glòries, es 
recolzarà sobre la infraestructura i servei d’un Operador Mòbil de 3G/4G. Es a dir, sense realitzar cap 
desplegament de infraestructura pròpia de ràdio al llarg del traçat tramviari.  

 Els nous equips embarcats, en el traçat viari actual de TBS, han de poder prestar els existents serveis 
de TRAM, com ara el sistema de CTT. Els nous sistemes embarcats han de ser, per tant, compatibles 
tecnològicament amb la infraestructura que es troba desplegada en TBS. 

 La infraestructura de xarxa interna (cablejat i commutadors Gigabit Ethernet) dels vehicles 
(infraestructura intra-tren), així com la xarxa Wifi desplegada a les cotxeres actuals (zona 
estacionament) queden fora de l'abast d'aquest projecte doncs pertany als projectes a desenvolupar 
en el desplegament del projecte de T-Mobilitat. 

 L'equipament WAN embarcat a proveir, a més de poder proporcionar la connectivitat a la Xarxa Ràdio 
Multimèdia privada prevista per a la Fase 2, haurà d'estar equipat per disposar de connectivitat amb la 
xarxa de dades d'un operador de Servei Públic 3G/4G (tant en el nou Tram Diagonal, com en els 
actualment existents). 
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4.2.5.   Telefonia i Interfonia 

Com  la  Fase  1  és  una  extensió  de  la  solució  actualment  existent  en  TBS,  l’arquitectura  de 
Telefonía/Interfonía es redueix a la incorporació de nous terminals compatibles amb el sistema instalꞏlat. 

 Cada parada del nou traçat (4 en total), inclosa Glòries estarà dotada d’un (1) terminal telefònic bàsic 
per a la comunicació del personal d'operacions amb el PCC. En total són quatre (quatre) el nombre de 
terminals. 

 Cada parada del nou traçat estaran dotades de dos (2) intèrfons d'assistència al viatger, un a cada 
marquesina. En total són vuit (8) terminals d’Interfonia. 

 Hauran d'estar inclosos tots els serveis i equips (maquinari i programari) necessaris per a la integració 
dels nous terminals amb el sistema de Telefonia/Interfonia, actualment existent a la xarxa tramviària 
de Barcelona i basat en un sistema IP PBX SIP sota Asterisk 

4.2.6.   Megafonia 

El servei de Megafonia es lliurarà en totes i cadascuna de les andanes de la interconnexió tramviària i als 
vehicles que es trobaran equipats pel fabricant del material rodant. 

El sistema contempla, a banda de les infraestructures de computació i comunicacions comunes, com 
suport d’aquest i altres sistemes, components específics en parades i PCC: 

 Parada 
 Altaveus integrats en el sostre de cada marquesina d’andana. 
 Amplificador instalꞏlat en el rack de l’armari de comunicacions. 

 PCC 
 S’integraran els nous amplificadors en l’existent aplicació de Megafonia del PCC (servidor i client 

per l’operador). 

En cada parada, per donar el servei en aquesta àrea, es disposarà d’un (1) amplificador d’àudio i per 
marquesina dos (2) altaveus. 

El subministrament del MEG inclourà el HW, SW, interfícies corresponents, llicències, cables i accessoris 
necessaris per a l’adequat funcionament, integral i continuo del sistema. 

Els requeriment adscrits a aquest Plec sobre el sistema de Megafonia asseguren la seva total compatibilitat amb 
l’actual instalꞏlat a la xarxa de TBS. Aquest projecte ja ha previst que les especificacions del sistema de 
megafonia de TBS són les mateixes que les actuals en TBX, ja que es imminent la seva actualització.  

4.2.7.   Circuit Tancat de Televisió 

 Per respondre a les necessitats operatives i de seguretat, el sistema de CTTV es prestarà en: 

 Andanes de les parades. 
 Cruïlles viaries. 
 Zones de maniobra, desviaments, on hagi senyalització ferroviària per cobrir la zona de l’enclavament. 
 Subestacions elèctriques, accés i interior. 

 Vehicles, que ja venen equipats. 
 No es contempla en aquest punt ampliacions en Tallers i Cotxeres de l’actual xarxa de TBS. 

El sistema integra els següents components específics de CTTV segons ubicació: 

 Zones de servei (via, parades i subestacions) . 

 Càmeres CTTV digitals i color, DOMO Fixes o PTZ, restringida la seva visió al domini tramviari. 
 Commutador 10/100 Mbps PoE+ en cruïlles i zones de maniobres (inclòs en aquest Plec a l’Annex 

7. Xarxa de Comunicacions) per donar servei per coure, entre altres dispositius a les càmeres de 
CCTV. La seva ubicació tindrà en compte que la distancia a les càmeres associades sempre es 
inferior a 100m.Es connecta  aquest commutador, mitjançant fibra òptica, al commutador d’accés 
present a la parada o subestació més adient per proximitat i/o facilitat d’instalꞏlació. 

 Videogravadors. 
 Cablejat UTP de les càmeres al commutador de la ubicació associada. Els commutadors anteriors 

s’enllacen per cable mixt de FO multimode (comunicacions) i parell de coure (alimentació elèctrica). 
El cable, en la part vista de l’estesa, anirà protegit amb tub rígid metàlꞏlic. Les caixes de protecció, 
que siguin necessàries per a la protecció de l’electrònica de camp, seran part del subministrament 
inclòs en aquests components del CTTV. Tant els cables com els commutadors formen part de la 
Xarxa d’Accés, abast inclòs en l’Annex 7. Xarxa de Comunicacions. 

 PCC. 
 Programari gestor de CTT i HMI existents en TBS, tant per les càmeres en línia com les 

embarcades incorporant el nou equipament. 
 El HW existent al PCC-CPD de TBS, servidor (i matriu virtual) com les estacions de treball de la 

Sala d’Operadors i Videowall.  

4.2.8.   Bitllètica 

El sistema actual de Bitllètica de les xarxes de tramvia de Barcelona consisteix en un sistema basat en 
tecnologia  magnètica. Disposa d’un equipament de validació magnètica, instalꞏlada als vehicles, i una xarxa 
de venda dels títols de transports a les parades compatible amb el sistema tarifari integrat (STI) de l’ATM. 

Cal indicar l'existència del Projecte d'Implantació de la T-mobilitat, que afectarà a l'actual sistema de Bitllètica 
de les xarxes TramBaix i TramBesòs. Aquest projecte promou la introducció de la tecnologia sense contacte 
en l’àmbit de l’actual STI, i per tant en ambdues xarxes tramviàries. 

L'abast del projecte respecte a la Bitllètica: 

 Subministrament i instalꞏlació de 6 DABs en les 3 noves estacions (2 per estació, 1 per andana) 

 Reubicació dels Distribuïdors Automàtics de bitllets existents en la parada de Glòries, 
 Subministrament en instalꞏlació de 1 DABs en la parada de Glòries, 
 Declaració a la base de dades del Sistema de Gestió del Bitllètica de la xarxa TramBesòs de los nous 

DAB 
 Actualització del aplicació de monitorització i manteniment amb la nova configuració de xarxa 

 Integració dels Sistemes de Transferència Electrònica de Fons de TramBaix i TramBesòs en un únic 
sistema 

 Declaració en la base de dades del Sistema de Transferència Electrònica de Fons de la xarxa 
TramBesòs de los nous DAB  
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4.2.9.   PCC 

El Centre de Control o PCC és un dels elements neuràlgics en l'arquitectura de sistemes del servei 
d’explotació tramviària, conjuntament amb la xarxa de comunicacions. 

Donat que és una extensió de TBS entre Glòries i Verdaguer, s’ha considerat el manteniment del mateix PCC 
sense realitzar canvis en la arquitectura ni maquinari present actualment. A nivell de programari, la ampliació 
en quatre parades i l’ampliació de la subestació existent de Glòries requereix la incorporació del corresponent 
nou equipament al control i supervisió del PCC de TBS. 

En aquest cas implica considerar des d’una simple alta de l’equip o terminal en l’aplicació de gestió i 
supervisió actual, 

L’abast HW i SW ha de tenir en compte el subministrament de: 

 Equipament. 
 Armari rack 19” estàndard per a la instalꞏlació de tot l’equipament. 

 Comunicacions amb la xarxa troncal  que queda dins de l'abast descrit a l'Annex 7. Xarxa de 
Comunicacions, 

 Programari. 
 Integració de la gestió del nou equipament dins de les aplicacions servidor-client dels sistemes. 
 De la mateixa forma, l’operació es integrada en els HMI existents per cada aplicació que hi ha per 

sistema vertical. 
 Ambdós punts anteriors queden inclosos als corresponents Annexes de sistemes del Plec. 

Els sistemes de Bitllètica i Senyalització viària, tot i que conformen part del sistema unificat de l’explotació 
tramviària, no són part del subministrament que esdevé d’aquest Plec. Per tant, només s’haurà de tenir en 
compte les necessitats d’aquests sistemes a nivell d’espai previsible, energia i connectivitat a la xarxa de 
comunicacions associats als servidors del CPD i llocs específics de treball a la Sala d’Operadors. 

En el cas particular del sistema de Ràdio d’Explotació (TETRA) queda fora de l’abast la seva part CPD que, 
com es descriu al seu Annex 8. Ràdio d’Explotació. 

El projecte, i la seva contractació, s'ha d'entendre com el subministrament d'una solució completa, operativa, 
de funcionament adient i continuo del Sistema d’Explotació Tramviària. Per tant, independentment que es 
detallin les característiques tècniques del maquinari a subministrar, s'haurà d'incloure: 

 Qualsevol element, de connectivitat i instalꞏlació, que resulti necessari per assolir tal objectiu segons 
replanteig que es farà a l'inici de l’execució del projecte. 

 Aquelles llicències no indicades expressament  i  que  resultin  necessàries per a la gestió de 
l'equipament ofert i/o suport del conjunt de sistemes. 

En particular, per al sistema de Bitllètica s’haurà de tenir en compte el compliment de la normativa PCI- DSS, 
aspecte que serà requisit en la fase de disseny i en la posterior configuració de la xarxa.  

4.3.   SITUACIÓ 

Emplaçament      : Districte de l'Eixample 
Carrer,plaça  : Avinguda Diagonal, entre el carrer Girona i el carrer Castillejos 
Població              : Barcelona 

 

4.4.   COMUNICACIONS 

Carretera              : Avinguda Diagonal, Carrer Aragó. 
Línia Metro               : Línies 4 i 5; Parada Verdaguer 

Línea 2; Parada Monumental 
Línea 1; Parada Glòries 

Ferrocarril               : Rodalies (R3) – Estació Arc de Triomf 

4.5.   LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS 
D'EVACUACIÓ 

 Trucades en cas d'emergència: 112 
 Bombers: 080 

 Policia: 092 / 091 
 Ambulància, assistència mèdica d'urgència: 061 
 Hospital Clínic de Barcelona: Villarroel, 170, 08036, Barcelona; Tel: 93 227 54 00 
 Hospital Dos de Maig: Dos de maig, 301, 08025, Barcelona; Tel: 93 507 27 00 

 CAP Roger de Flor: Roger de Flor, 194-196, 08036, Barcelona; Tel: 93 507 03 90 
 CAP Carles I: Marina, 168, 08013, Barcelona; Tel: 93 231 77 05 

4.6.   PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 3.967.197,49 €. (tres milions nou-cents 
seixanta-set mil cent noranta-set euros amb quaranta-nou cèntims). 

4.7.   TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 16 mesos. 

S’ha considerat que es realitza prèviament els estudis d’execució, els desenvolupaments tecnològics, les 
proves de fàbrica i els subministraments, 4.5 mesos abans de l’inici de les obres. Per tant, la durada estimada 
total de l'execució del projecte es de 20.5 mesos. 

4.8.   MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

4.9.   OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 Cap d'obra 
 Administratiu d'obra 

 Ajudant d'obra 
 Tècnic inspector acreditat entitat de control 
 Tècnic mig o superior 

 Cap d'obra 
 Administratiu d'obra 
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 Ajudant d'obra 
 Tècnic inspector acreditat entitat de control 
 Tècnic mig o superior 
 Encarregat d'obra 

 Cap de colla 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a electricista 

 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a informàtic 
 Ajudant electricista 
 Ajudant muntador 

 Manobre 
 Manobre especialista 

4.10.   TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

 ACCIONAMENTS 

 CABLES SENYALITZACIÓ 
 CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ 
 COMANDAMENT I DETECCIÓ 
 ENCLAVAMENTS 

 EQUIPS DE DETECCIÓ 
 EQUIPS DE VENDA I DISTRIBUCIÓ 
 MEGAFONIA 
 PANELLS D'INFORMACIÓ 

 PCC - CPD COMPUTACIÓ I EMMAGATZEMATGE 
 PCC - CPD INFRAESTRUCTURA DE XARXA 
 PCC - SALA D'OPERADORS 

 RÀDIO D'EXPLOTACIÓ 
 RÀDIO MULTIMÈDIA 
 REPOSICIONAMENT EN LÍNIA 
 SCADA 

 SEMÀFORS TRAMVIARIS 
 SENYALS 
 SISTEMA DE SUPERVISIÓ 
 TELEFONIA I INTERFONIA 

 XARXA DE ACCESS DE DADES 

 XARXA TRONCAL DE DADES - CABLEJAT 
 XARXA TRONCAL DE DADES - ELECTRONICA 

4.11.   MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 Camió grua 

5.   INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

5.1.   INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

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

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

La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instalꞏlador. 

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

5.1.1.   Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

5.1.2.   Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 
mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre) 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
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 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

5.1.3.   Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 
sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de 
pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 
retorciments i embetats. 

5.1.4.   Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

5.1.5.   Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

 Connexió de 24 v    : Violeta. 

 Connexió de 220 v    : Blau. 
 Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

5.1.6.   Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

5.1.7.   Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 

les persones. 

5.1.8.   Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 
Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 

5.2.   INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

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

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

5.3.   INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 

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

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

5.4.   ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

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

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
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 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

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

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

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

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

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

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

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 
en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement 
o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

5.4.1.   Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

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

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

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

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

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

6.   SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

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

6.1.   SERVEIS HIGIÈNICS 

6.1.1.   Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.1.2.   Cabines d’evacuació 

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

6.1.3.   Local de dutxes 

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

6.2.   VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

6.3.   MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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6.4.   LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim 
possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5.   LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 
colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari 
farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives 
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per 
a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, 
caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 

 estisores, 
 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

  

7.   ÀREES AUXILIARS 

7.1.   CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador.  

7.2.   TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 
espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, 
la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
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La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva 
font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran 
condemnats. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3.   ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8.   TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material 
de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

  

9.   TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1.   MANIPULACIÓ 

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

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 

 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2.   DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

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

9.2.1.   Explosius 

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

9.2.2.   Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

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

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

9.2.4.   Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries.  

10.   CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, 
a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 
o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1.   SERVEIS AFECTATS I SERVITUDS 

Els serveis afectats de les obres queden reflectits en els plànols del projecte d’infrastructura, superestructura 
i electrificació, que és on realment resulten afectats. 

L’obra de les les instalꞏlacions de comunicació, no comporta cap afecció a serveis ni creació de servituds de 
cap mena. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i estructures d’obra soterrades 
o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions 
i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat 
o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència 
de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o 
de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu 
i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
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seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.  

10.2.   CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Clima mediterrani marítim, suau a l'hivern i càlid a l'estiu. La temperatura mitja anual és al voltant de 16º. La 
precipitació mitja anual aproximada és de 600 mm, amb un màxim de precipitacions a finals d'estiu i principis 
de tardor. La humitat mitja anual, al voltant del 70 %, és alta degut a les condicions marítimes de la ciutat. 

10.3.   CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

L'obra es desenvoluparà en un entorn urbà densament habitat. Es desenvoluparà simultàniament i en 
coexistència georgráfica amb les obres d'urbanització, plataforma tramviària i infrastructures de la xarxa 
unificada. 

L’avinguda Diagonal constitueix una de les principals avingudes de Barcelona que creua la ciutat des de 
Zona Universitària fins al Fòrum (direcció Nord-Est) amb una longitud d’uns 10 km. La seva traça talla 
obliquament l’entramat de l’Eixample ideat per Ildefons Cerdà. 

Al llarg del seu recorregut es distingeixen 4 trams diferenciats per la seva amplada i secció tipus. 

1.- Tram Zona Universitària – Francesc Macià 

Aquest tram té una amplada variable entre 75 i 100 metres. La secció es configura al costat muntanya amb 
una zona de passeig, parterres enjardinats, un carril bici i una calçada lateral de dos carrils pel trànsit local. 
La calçada central té una amplada d’uns 24 m amb 7 carrils de circulació. Al costat mar es troba en primer 
lloc les dues vies del Trambaix, seguit d’una calçada lateral de 3 carrils i una vorera de 6 metres d’amplada 
mitjana. 

2.- Tram Francesc Macià – Les Glòries 

Amb una longitud aproximada de 3,9 km constitueix el tram central de la Diagonal amb una amplada d’uns 
50 m. En el seu recorregut destaquen la plaça Cinc d’Oros (creuament amb Passeig de Gràcia) i la plaça de 
Mossèn Jacint Verdaguer (creuament amb Passeig de sant Joan). Es caracteritza per una secció simètrica 
amb dues calçades laterals i una calçada central separada per tercianes destinades a vianants i carril bici. 
L’element més característic però, són les quatre fileres d’arbrat que es troben al llarg de tot el seu recorregut. 

Es distingeixen els següents subtrams: 

Francesc Macià – Passeig de Gràcia 

Aquest subtram ha estat objecte d’una recent remodelació entre els anys 2014 i 2015 que tenia per objecte 
l’ampliació de les voreres laterals fins a 7 m d’amplada i desplaçant la calçada lateral a la franja delimitada 
per les dues fileres d’arbrat. El carril bici es va passar a disposar a la calçada lateral (de 5 m d’amplada) 
eliminant així un carril de circulació en cada sentit. Entre les voreres i la calçada lateral, es disposa una franja 
d’aparcament i serveis aprofitant la zona entre els arbres, amb una amplada de 2,2 m. 

Passeig de Gràcia - Marina 

Aquest subtram presenta una secció amb dues calçades laterals de 5,1 m d’amplada i una calçada central 
amb 6 carrils de circulació (dos destinats a carril bus) de 15,2 m d’amplada. Aquestes calçades estan 
separades entre si per dues fileres d’arbrat que configuren una franja de passeig en el que també s’hi ubica 
el carril bici. Les voreres laterals tenen una amplada molt reduïda de 2,5 m. 

Marina – Plaça de Les Glòries 

Aquest subtram, tot i mantenir l’amplada de 50 metres, presenta una configuració molt diferent als anteriors 
degut a la presència del túnel de RENFE que ha configurat una secció de rambla central amb calçades i 
voreres laterals a banda i banda separades per parterres que absorbeixen la diferència de cota entre la 
coberta del túnel i les esmentades calçades laterals. 

3.- Tram Plaça de Les Glòries 

La plaça de Les Glòries és un punt neuràlgic de Barcelona al creuar-se tres de les principals artèries de la 
ciutat (Diagonal, Meridiana i Gran Via de les Corts Catalanes). Actualment es troba en plena remodelació 
degut al soterrament de la Gran Via que donarà lloc a una zona verda de 12 hectàrees. En aquests moments 
s’està redactant el projecte executiu de la nova plaça de Les Glòries (Canòpia Urbana), el qual contempla 
l’espai per la connexió del tramvia de la Diagonal a través del carrer Cartagena i vorejant el futur parc fins 
arribar al intercanviador modal (metro-tramvia-bus-bicis) que s’ubicarà davant del museu DHUB. 

4.- Tram Plaça de Les Glòries – Rambla de prim (Fòrum) 

El tram final de la Diagonal de 2,7 km també té una amplada de 50 m, però presenta una secció transversal 
configurada amb una rambla central i calçades i voreres laterals. Les vies del Trambesós es disposen a 
banda i banda de la rambla central, la qual també acull el carril bici. 

En el tram final entre Josep Pla i Fòrum desapareix la rambla central ampliant-se les voreres laterals. 

11.   UNITATS CONSTRUCTIVES 

L'obra es desenvoluparà simultàniament i en coexistència georgráfica i temporal amb les obres 
d'urbanització, plataforma tramviària i infrastructures de la xarxa unificada. 

Per això, de cara a l'anàlisi dels riscos concurrents a l'obra, s'han considerat les següents unitats 
constructives, corresponent l'execució d'algunes d'elles al projecte d'urbanització i i infrastructures 
tramviàries. La coactivitat entre els dos projectes obliga a la seva consideració en l'avaluació de riscos. 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
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PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE 
TERRENY AMB INJECCIONS ) 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES 
PREFABRICADES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 

CONDUCTORS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 

APARELLS 

MUNTATS SUPERFICIALMENT 

MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

INSTAL.LACIONS FERROVIÀRIES 

BALAST, VIES, APARELLS DE VIA 

CATENÀRIA - FEEDERS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES 
AÈRIES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANAO ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE 
DE LINIES SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE 
DE QUADRES ELÈCTRICS 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
INSTAL.LACIONS INTERIORS 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - PROVES I 
POSADA EN SERVEI 

INSTALꞏLACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTALꞏLACIONS 
FRIGORÍFIQUES 
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MOVIMENT D'EQUIPS 

MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE,  DE REGULACIÓ I 
CONTROL 

CONNEXIÓ DE CANONADES I CONDUCTES 

CONNEXIÓ ELÈCTRICA 

PROVES DE POSADA EN MARXA 

12.   DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

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

12.1.   PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

12.2.   ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

La planificació de les obres s'ha dividit en dos blocs de tasques: 

 Obra Tramificada 
 Obra no Tramificada 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

12.2.1.   Obra Tramificada 

Es consideren en aquest bloc aquelles tasques que requereixin una coordinació d'execució amb els treballs 
objecte del projecte d'infraestructures i urbanització. 

D'acord a la planificació definida pel projecte d'infraestructures i urbanització, donat que es pretén el 
desenvolupament dels treballs en quatre fronts simultanis, s’ha subdividit el àmbit en els següents subtrams: 

 Plaça de les Glòries (Canòpia urbana) 
 Del carrer Castillejos al carrer Lepant (inclosa cruïlla Castillejos – exclosa cruïlla Lepant) 
 Del carrer Lepant fins al carrer Nàpols (inclosa cruïlla Lepant – exclosa cruïlla Nàpols) 

 Del carrer Nàpols fins al carrer Girona (inclosa cruïlla Nàpols) 

En el programa de treballs d’urbanització s’han agrupat les activitats en els subtrams indicats anteriorment, i 
dins de cada subtram per illes de cases a la zona de la Diagonal i per zones a l’àmbit de Canòpia. Dins de 
cada subtram s’ha diferenciat les tasques relacionades amb l’execució de via, incloses les tasques 

d’urbanització del corredor necessari per a la implantació de la via, canalitzacions associades, feines per a 
instalꞏlacions i sistemes, parades, etc., i les tasques relacionades estrictament amb la urbanització. 

Per a cada un d'aquests subtrams s'han extret i incorporat des del Planning d'urbanització " TRAMDIAG-
PTFase1-A24-PTreballs-Ed2" les fites corresponents a la posada a disposició de les infraestructures 
necessàries per a l'execució dels treballs de Sistemes. 

12.2.2.   Obra No Tramificada 

S'inclouen en aquest bloc les prestacions transversals i per a les quals l'execució no té un condicionant 
geogràfic lligat a la planificació dels treballs d'urbanització. 

Inicialment, i amb caràcter previ a l’inici de l’obra, s’ha previst la realització de l'enginyeria de detall per al 
conjunt dels sistemes, especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips i les interfícies. Per 
aquestes tasques s’ha considerat una durada estimada de 3 mesos.  

A continuació, i amb un inici previ a l'arrencada dels treballs de l'obra tramificada, s'ha previst la realització 
dels desenvolupaments tecnològics, subministraments i aprovisionaments de materials i proves d'acceptació 
en fabrica (FAT). 

En el bloc indicat específicament en el Pla de Treballs con "Obra no tramificada", s’ha desgranat l’evolució 
de les prestacions prenent l’organització per subsistemes tècnics. 

A la fi d'aquest bloc s'inclou la tasca “Proves i Posada en marxa del tramvia”, en la qual s'inclouen: 

 Proves d'acceptació en lloc (SAT) 
 Proves d’integració 
 Marxa en blanc  

 Recepcions provisionals d’instalꞏlacions fixes i d'equips embarcats 

No s'ha inclòs l'assistència tècnica estesa després de la marxa en blanc, període de garantia i recepció 
definitiva, ja que la seva finalització ve condicionada per la consecució íntegra dels objectius FDMS 
individuals. 

12.3.   DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
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DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 
i Salut. 

13.   SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios 
de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ 
(Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14.   MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1.   AGENTS ATMOSFÈRICS 

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

14.2.   ILꞏLUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

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

14.3.   SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

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

14.4.   POLS 

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

 Rinitis 
 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències 
del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

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

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

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

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

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

14.5.   ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Ilꞏluminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6.   RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica 
i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 
de soldadura elèctrica. 

14.6.1.   Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. 
En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. 
Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 
operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació 
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

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

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 

14.6.2.   Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 
sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

14.6.3.   Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa 
dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. 
Es divideix convencionalment en tres regions: 

 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa 
poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord 
americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió 
a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La 
exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei 
de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 
senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte 
a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de 
reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, 
on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa 
del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 
mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar 
i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

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

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

14.6.4.   Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, 
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

 Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 

classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació 
IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
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directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 
mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 
al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

14.6.4.1.   Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del recinte 
haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se 
les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 
que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 
s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

14.6.4.2.   Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser 

a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

14.6.4.3.   Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

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

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7.   RADIACIONS IONITZANTS 

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

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 

de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

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

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 
font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per 
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 
la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

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

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

15.   MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 
“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en empenya i 

turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior del camió i 
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 
disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

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

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

 2on.- Assentar els peus fermament. 
 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

 6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 

 Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip.  

16.   MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control 
d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes 
metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes 
metàlꞏliques reglamentàries 

17.   SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, 
amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instalꞏlats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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18.   CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19.   RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 
II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 

o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, 
en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu. 

L'obra es desenvoluparà simultàniament i en coexistència georgráfica i temporal amb les obres 
d'urbanització, plataforma tramviària i infrastructures de la xarxa unificada. 

Per això, de cara a l'anàlisi dels riscos concurrents a l'obra, s'han considerat les següents unitats 
constructives, corresponent l'execució d'algunes d'elles al projecte d'urbanització i i infrastructures 
tramviàries. La coactivitat entre els dos projectes obliga a la seva consideració en l'avaluació de riscos. 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA 
FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS FERROVIÀRIES 
BALAST, VIES, APARELLS DE VIA 
CATENÀRIA - FEEDERS 
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE 
LINIES AÈRIES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANAO ALTA - MUNTATGE 
DE LÍNIES SOTERRADES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
MUNTATGE DE LINIES SOTERRADES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
INSTAL.LACIONS INTERIORS 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
PROVES I POSADA EN SERVEI 

INSTALꞏLACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I 
INSTALꞏLACIONS FRIGORÍFIQUES 

MOVIMENT D'EQUIPS 
CONNEXIÓ DE CANONADES I CONDUCTES 
PROVES DE POSADA EN MARXA 

20.   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar 
els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i 
s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

21.   CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Les condicions d'accés i afectacions de la via pública particulars de l'obra vindran condicionades per la 
implantació d'obra i procediment constructiu establert pel projecte d'urbanització, plataforma i 
infraestructures. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 
la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 
i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats  

21.1.   NORMES DE POLICIA 

21.1.1.   Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 

21.1.2.   Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris 
i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 

21.2.   ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

21.2.1.   Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la colꞏlocació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). 
Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana 
i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és 
inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà 
de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

21.2.2.   Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

21.2.3.   Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

21.2.4.   Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97.  

21.3.   TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.3.1.   Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 

Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
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taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

21.3.2.   Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

21.4.   OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.4.1.   Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

21.4.2.   Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

21.4.3.   Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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21.4.4.   Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 
a realitzar. 

Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues.  

21.5.   NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.5.1.   Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

21.5.2.   Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

21.5.3.   Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

21.6.   RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 

21.7.   CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.7.1.   Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

21.7.2.   Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

21.7.3.   Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 

21.7.4.   Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

21.7.5.   Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

21.7.6.   Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part ocupada 
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

21.7.7.   Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 

12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant un senyal 
tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

21.7.8.   Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

21.7.9.   Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part 
d’obra que exigís la seva implantació.  

21.8.   PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

21.8.1.   Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

21.8.2.   Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

22.   RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1.   RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

22.2.   MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23.   PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 
i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 

24.   PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97  

25.   ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
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 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COLꞏLOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 

COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS 

BENTONOTICS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COLꞏLOCACIÓ 

D'ARMADURES 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 10 /12 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
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 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
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 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COLꞏLOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G05.G03 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

ÚS DE MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 

COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
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MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ D'INSTALꞏLACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G16.G03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
2 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G01 APARELLS 
INSTAL.LACIONS D'APARELLS D'ÀUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
ELEMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

ACCESSOS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: DESPLAÇAMENT DELS MATERIALS A MONTAR 

ENCAIX D'APARELLS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITININERARIS I ZONA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ, FIXACIÓ D'APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DELS APARELLS PER COLꞏLOCAR  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

ÚS DE MAQUINÀRIA MANUAL ELÈCTRICA 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut (Memòria – Fase 1)  

 

BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00144-C_1_2_18-Memòria ESS.docx  47 

 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G18.G02 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ACCESSOS A LA ZONA DE TREBALL 

PLATAFORMES ELEVADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIES DE TREBALL 

ITINERARIS D'OBRA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COLꞏLOCACIÓ I AJUST D'APARELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ZONA DE TREBALL 

ITINERARI D'OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D´EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ, MANIPULACIÓ D'APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COLꞏLOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G21 INSTAL.LACIONS FERROVIÀRIES 
G21.G01 BALAST, VIES, APARELLS DE VIA 
EXECUCIÓ I MUNTATGE D'OBRES DE SUPERESTRUCTURA D'INSTAL.LACIONS FERROVIÀRIES. EXTENSIÓ DEL 
BALAST, TRANSPORT I ESTESA DE VIES PROVISIONALS I DEFINITIVES, COL.LOCACIÓ DE TRAVESSES I SUBJECCIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MAQUINÀRIA (GRANS DIMENSIONS)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

ITINERARIS D'OBRA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS: RAILS, TRAVESSES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DEL CARRIL, TRAVESSES 

ÚS DE MAQUINÀRIA: MOTOCLAVADORES 
 

PAS DE MAQUINÀRIA: TRENS ACTIUS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: DESCÀRREGA DE BALAST 

ALINEACIÓ I/O NIVELACIÓ AMB VAGÓ DE CÀRREGA OBERT 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE VIES, TRAVESSES I FIXACIONS DE LES 

MATEIXES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D'ABOCAMENT DE BALAST 

DESCARRILAMENT DE MAQUINÀRIA 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

CORRECCIÓ DEL "TENDIDO" 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALL EN EXTERIORES A TOTHORA  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA: RAILS 

MANIPULACIÓ DE MAQUINÀRIA: MOTOCLAVADORES 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB CATENÀRIA EXISTENT 
CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN L'ABOCAMENT DE BALAST, PEL PAS DE TRENS ACTIUS  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA A DISTÀNCIA DE DEPOSITS DE 

COMBUSTIBLE 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA: CAMIONS, TRENS ACTIUS 

VEHICLES ALIENS  A L'OBRA 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA (MOTOCLAVADORES)  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /12 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 1 /10 /11 /15 /19 

/20 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 /11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G21.G02 CATENÀRIA - FEEDERS 
MUNTATGE, COL.LOCACIÓ, MANTENIMENT, CONNEXIÓ DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'ESTRUCTURA I CABLEJAT DE LA CATENARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE TIRANTS, MÈNSULES, CABLEJAT 

TREBALLS DE MANTENIMENTO 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: CAIGUDA DE L'ESTRUCTURA PORTANT 

ANCORATGES DOLENTS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE CATENÀRIA, ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 3 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT DE MATERIAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS A TOTHORA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ, MANTENIMENT DE CATENÀRIA  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA EN TREBALLS D'EXECUCIÓ 

VEHICLES CIRCULANTS: TRENS, EN TREBALLS DE MANTENIMENT 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 1 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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I02 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
I02.I01 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES AÈRIES 
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, HISSAT DE SUPORTS, ESTESA I TENSAT DE CABLES, 
MUNTATGE D'ACCESSORIS I AÏLLANTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: Treballs amb escales, bastides o plataformes 

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball  

 
 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega d'elements 

Manipulació d'eines i materials 
 
 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada 

 
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega d'elements amb mitjans auxiliars  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'elements (tall de cables)  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: Descàrrega d'elements  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Ús de maquinària per a la descàrrega d'elements 

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual de càrregues  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Soldadura elèctrica o oxiacetilènica   

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura 
Existència de cablejats elèctrics a les zones d'abast de les parts mòbils de les grues   
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura 

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 2 3 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Itineraris a l'obra  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
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I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

 
  

I02.I02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANAO ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió  

Soldadura  
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instalꞏlacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instalꞏlacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 

3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

I02.I03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 

 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  
 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  

I02.I10 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE LINIES 
SOTERRADES 

EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 

 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instalꞏlacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instalꞏlacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 21 /23 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

I02.I11 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE QUADRES 
ELÈCTRICS 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS METÀLꞏLICS, 
MUNTATGE DE BARRES COLꞏLECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS, 
UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 1 2 
 Situació: Manipulació d'objectes i/o eines   

 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulacio d'eines i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 3 4 
 Situació: Muntatge d'estructures i suports metàlꞏlics  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: Ús de maquinària per a la descàrrega d'elements 

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió 

Operacions de soldadura elèctrica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 2 2 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
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I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 
 
  

I02.I13 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - INSTAL.LACIONS 
INTERIORS 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS METÀLꞏLICS, 
MUNTATGE DE BARRES COLꞏLECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS, 
UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales, en bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Distribució a l'obra d'elements 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i/o materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: Muntatge d'estructures i suports metàlꞏlics 

Fixació d'aparells a les parets o estructures  
 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 

 Situació: Connexió 
Soldadura elèctrica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Operacios de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 

fuites 
21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 /21 
 
  

I02.I14 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - PROVES I POSADA EN 
SERVEI 

INSPECCIÓ VISUAL PRÈVIA, SENYALITZACIÓ I AVÍS AL PERSONAL PROPI I ALIÈ, COMPROVACIÓ D'AÏLLAMENTS, 
MESURES DE POSTA A TERRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut (Memòria – Fase 1)  

 

BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00144-C_1_2_18-Memòria ESS.docx  57 

 

 Situació: Treballs de comprovació i mesures en alçada  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 3 2 4 
 Situació: Comprovació d'aïllaments  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 2 3 
 Situació: En efectuar les proves  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  

 
I05 INSTALꞏLACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTALꞏLACIONS 

FRIGORÍFIQUES 
I05.I01 MOVIMENT D'EQUIPS 
DESCÀRREGA, TRANSPORT I COLꞏLOCACIÓ DELS EQUIPS I ELEMENTS AL LLOC DE LA SEVA INSTALꞏLACIÓ -
CENTRAL DE FRED I CALOR, EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE I DE REGULACIÓ I CONTROL, ELEMENTS PER A  
L´ELABORACIÓ DE CONDUCTES I CANONADES- 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: Descàrrega i presentació dels elements  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Moviment dels elements 

Desballestament d'embalatges  
 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i presentació dels elements   

 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Ús de maquinària mòbil per elevar els equips  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport d'elements pesants  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

 
  

I05.I02 MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE,  DE REGULACIÓ I CONTROL 
COLꞏLOCACIÓ I FIXACIÓ DELS EQUIPS I QUADRES ELÈCTRICS, MUNTATGE D'ALTRES COMPONENTS DE 
REGULACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales i/o bastides o plataformes 

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  
7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Cops contra elements sobresortits  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 3 4 
 Situació: Manipulació i transport d'elements pesants  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals elèctriques  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
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I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

 
  

I05.I06 CONNEXIÓ DE CANONADES I CONDUCTES 
SOLDADURA ELÈCTRICA O OXIACETILÈNICA DELS COMPONENTS, MUNTATGE DE VÀLVULES, CONNEXIÓ ALS 
EQUIPS I PINTURA DE CANONADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales 

Treballs en alçada amb bastides  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  Àrea de treball  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals elèctriques 

Soldadura elèctrica de canonades  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura 

Inhalació de pintures  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica en la connexió de canonades  

 
 

20 EXPLOSIONS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura  oxiacetilènica en la connexió de canonades 

 
 

21 INCENDIS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica en la connexió de canonades  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 
combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

 
  

I05.I07 CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
CONNEXIÓ DE MOTORS I COMPONENTS ELÈCTRICS DIVERSOS, CONNEXIÓ A QUADRES ELÈCTRICS, CABLEJAT 
DE LES LÍNIES ENTRE ELEMENTS DEL SISTEMA DE REGULACIÓ, ESTESA DE CANONADES D'AIRE COMPRIMIT EN 
EL CAS DE LES INSTALꞏLACIÓNS DE REGULACIÓ PNEUMÀTICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales o bastides  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Manipulació i comprovació d'elements rotatius a la central fred/calor i equips de 

tractament d'aire 
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió de motors i components elèctrics 

Connexió de quadres elèctrics de regulació 
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 
I0000115 Portar el cabell recollit 11 
I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, etc. 11 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

I05.I09 PROVES DE POSADA EN MARXA 
OMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADDITIUS; COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS ROTATIUS, 
CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT; AJUSTAMENT DE 
VÀLVULES I ELEMENTS DE REGULACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 3 2 4 
 Situació: Cops contra parts fixes de la instalꞏlació  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 3 4 
 Situació: Expulsió de refrigerants o fluids a temperatures extremes 

Neteja interior dels conductes  
 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Comprovació del sentit de rotació dels ventiladors dels equips de la central fred/calor i 

equips de tractament d'aire 
 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Exposició a substàncies a  temperatures extremes 

Contactes amb objectes a temperatures extremes 
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Comprovació dels circuits elèctrics a la central fred/calor, equips de tractament d'aire o 

de regulació i control  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III 

 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup III 

 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup III 

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 
I0000115 Portar el cabell recollit 11 
I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, etc. 11 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 
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1.   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.   IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

1.2.   OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3.   DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà 
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 
la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

1.4.   COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir 
les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa 
es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

2.   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1.   PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà 
la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2.   COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3.   PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
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2.4.   DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5.   CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 
i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador 
de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
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totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.6.   TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instalꞏlacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi 
ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

2.7.   TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3.   DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1.   INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
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en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 

3.2.   VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ 
el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

3.3.   PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d’execució real. Indicant:  

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 
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- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 

- Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instalꞏlacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 
executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Colꞏlectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals 
i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

3.4.   EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Colꞏlegi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per 
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l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la 
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones 
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions 
que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la 
notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada 
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

3.5.   CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 
COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord 
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4.   NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1.   TEXTOS GENERALS 

 Convenis colꞏlectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 

de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
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 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” 
i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 
de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
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aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 
de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 
ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 
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 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 
de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, 
IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos 
: el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar 
la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.”  

4.2.   CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
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 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

4.3.   INCENDIS 

 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE 
de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 

4.4.   INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 

4.5.   EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
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 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 
8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6.   EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7.   SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
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4.8.   DIVERSOS 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 
(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 
25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

 Convenis colꞏlectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 

de 6 de noviembre de 2009).” 
 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y 
control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves 
de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de 
Explosivos.” 

5.   CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1.   CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2.   CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

5.3.   REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4.   PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : 

Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada + 
Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 
mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6.   CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1.   PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

6.1.1.   Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

6.1.2.   Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions colꞏlectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 

 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 

El Factor Humà: 

 Test de Selecció prelaboral del personal. 

 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 

 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 

6.2.   CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3.   CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
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assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents 
de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions.  

6.4.   OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL 
TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés 
i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

6.5.   COMPETÈNCIES DELS COLꞏLABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6.   COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7.   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1.   DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1.1.   Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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7.1.2.   Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

7.2.   CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.2.1.   Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

7.2.2.   Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

7.2.3.   Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

7.3.   NORMATIVA APLICABLE 

7.3.1.   Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 
en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del 
Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. 
L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, 
de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

7.3.2.   Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

8.   SIGNATURES 

 
Barcelona, febrer de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

L’Autor del Projecte 
Sgt.: Manel Marín Izquierdo 

  



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut (Plec de Condicions – Fase 1).  
 

20 BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00144-B_1_2_18-PPT ESS.docx 

 

APÈNDIX 1: PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

  
 

 



   
B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A2 -  TELES METÀL LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A2A6VF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple,
teixit simple o doble) amb filferros d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De simple torsió   
- De triple torsió   
- De teixit senzill de filferro ondulat   
- De teixit doble de filferro ondulat   
- Amb remat superior decoratiu   
S'han considerat els acabats dels filferros següents:   
- Galvanitzat   
- Galvanitzat i plastificat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.   
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.   
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.   
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.   
   
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:   
- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm   
- Alçària de la tela:   
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN
10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN
10218-2   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de
forma hexagonal.   
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.   

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    1

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm   
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m   
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:
Enrejado de simple torsión.   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3:
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.   
   
ALTRES TELES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:   
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra,
es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)   
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5
determinacions).   
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les
normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.   
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:   
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.   
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.   
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
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contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AA -  ANCORATGES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AAP120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material necessari per a la realització d'empernatges.   
S'han considerat els tipus de material següents:   
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada
de 200x200 mm
- Ancoratge de ciment i additius
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària   
   
ANCORATGE METÀL·LIC:   
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels
extrems.   
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les
mateixes característiques que l'acer de l'armadura.   
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.   
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782),
encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns
d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.   
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.   
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.   
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2   
   
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:   
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en
cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la
hidratació per immersió en aigua.   
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.   
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:   
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm   
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:   
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm   
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min   
Inici de l'enduriment:  < 15 min   
Resistència a la tracció:   
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m   
   
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:   
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per
una làmina de plàstic.   
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i
un catalitzador.   
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.   
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s   
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min   
Resistència a la tracció:   
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- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m   
   
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.   
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de
l'ancoratge.   
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.   
   
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:   
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les
mateixes característiques que l'acer de l'armadura.
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim.
Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t.
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783.
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops
ni impactes.   
   
ANCORATGE DE CIMENT:   
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
   
ANCORATGE METÀL·LIC:   
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a
cada ancoratge.   
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ANCORATGE METÀL·LIC:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina,
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
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- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta)
amb  determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.   
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on
es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el
prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control
sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AC -  CABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AC112D.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o
funiculars.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.   
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  + 0,05 mm   
- Llargària:   
- Fins a 400 m: + 5%
- > 400 m: + 20 m/1000 m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les
següents dades:   
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible   
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZDZ40,B0DZSM0K,B0DZWA03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
   
FLEIX:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
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DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B141300F,B1411111,B141511E,B1421110,B1423230,B1424340,B142AC60,B142BA00,B142BB00,B142CD70,B1431101,B14
32012,B1441201,B1445003,B1446004,B144D205,B144E406,B144N030,B1455710,B1459630,B145B002,B145C002,B145E00
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3,B145F004,B145K153,B145K275,B145K397,B145K4B9,B145PK05,B1461164,B1463253,B1465275,B1465277,B1465376,B14
6J364,B1474600,B147D102,B147D304,B147D405,B147D501,B147K602,B147L005,B147M007,B147N000,B1481242,B148134
3,B1481442,B1481542,B1481654,B1482222,B1482320,B1482422,B1483344,B1483443,B1484110,B1485140,B1485800,B148
6241,B1487350,B1487460,B1488580,B1489790,B1489890,B148B580,B148D900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència
física de l'EPI.   
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte
SPC d'eficàcia equivalent.   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de
complir els següents requisits:    
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una   
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar.
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.   
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de
la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes   
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se   
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que
no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets
servir i es trobin emmagatzemats   
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    8



posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:   
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.   
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:   
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà   
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.   
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.   
Vidres de protecció:   
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les
radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:   
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de
neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
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Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.      
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant
l'eventual introducció de partícules incandescents.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els cinturons reuniran les següents característiques:   
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el
més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm.
La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.   
   
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.   
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre
l'evaporació de la suor.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel
fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de
la forma següent:   
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no
creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar
adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia
de l'usuari.
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- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i l'eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la
cintura.   
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:   
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva
utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD
773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a
l'apartat anterior.   
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives,
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs
de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
Protecció de l'aparell ocular:   
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb
riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
Protecció de la cara:   
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.   
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants,
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:   
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció   
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Obres d'ensostrat   
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:   
- Soldadors   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:   
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.   
Roba de protecció antiinflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus.   
Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el
cos.   
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
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seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats
amb les següents dades:   
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B15ZG001,B1520003,B1520007,B15Z1500,B151K050,B15Z1200,B1510003,B1510011,B1510009,B1510005,B151ABB7,B152
6EK6,B1530005,B1510007,B152U000,B1526EL6,B1534001,B15Z2500,B1510001,B15A0017,B15A0024,B15B0007,B15B0006,
B15B0005,B15B0003.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
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protecció.   
S'han considerat els elements següents:   
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:   
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix   
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:   
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari   
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:   
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als
seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se
en les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.   
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components
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han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules,
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts,
de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció
i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors
als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin
actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola
forma de comandament o funcionament.   
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:   
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la
manera d'efectuar correctament l'amarrament.   
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
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El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:   
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a
la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:   
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves,
etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z09F90,B1Z0BA00,B1Z0A0B0,B1Z0B700,B1Z0B121,B1Z0D300,B1Z0D230,B1Z0A100,B1Z0D400,B1Z0300C,B1Z09000,B1
Z0A010,B1Z003G0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:   
- Confecció de formigons   
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments   
- Material per a drenatges   
- Material per a paviments   
El seu origen pot ser:   
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural   
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals   
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire   
Els granulats naturals poden ser:   
- De pedra granítica   
- De pedra calcària   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS   
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.   
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.   
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.   
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
   
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES   
Contingut de silicats inestables:  Nul   
Contingut de compostos fèrrics:  Nul   
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:   
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció
de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:   
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim   
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.   
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):   
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%   
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):   
- Granulats naturals <= 1% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes   
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes   
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%   
Contingut d'ió Cl-:   
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%   
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.   
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):   
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Contingut de restes d'asfalt:   
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Reactivitat:   
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat
UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%   
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):   
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40   
Absorció d'aigua:   
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%   
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:   
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- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.   
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.   
Plasticitat:  No plàstic   
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40   
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30   
Condicions generals de filtratge:   
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5   
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)   
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:   
- F60/F10:  <20   
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:   
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1   
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.   
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.   
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.   
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm   
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:   
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4   
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec   
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat   
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
   
GRAVA PER A PAVIMENTS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
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suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Partícules toves (UNE 7134)   
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.   
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:   
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)   
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:   
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.   
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B1Z11215.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els elements següents:   
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:   
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix   
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:   
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari   
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:   
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als
seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se
en les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.   
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- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules,
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts,
de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció
i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors
als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin
actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola
forma de comandament o funcionament.   
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:   
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la
manera d'efectuar correctament l'amarrament.   
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
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s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:   
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a
la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:   
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves,
etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
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la edificación   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z3 -  MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z3C000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.   
S'han considerat els elements següents:   
- Cable d'acer   
- Placa de fixació   
- Picot d'acer galvanitzat   
   
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:   
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.   
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit
corresponent.   
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que
forma la malla protectora.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2   
   
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:   
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.   
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.   
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.   
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.   
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el
projecte.   
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Tipus d'acer:  S275JR   
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2   
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2   
   
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:   
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Diàmetre:  20 mm   
Llargària:  1 m   
Tipus d'acer:  S275JR   
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2   
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CABLE:   
Subministrament: En bobines.
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Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Característiques de l'acer
- Tipus de cable
- Diàmetre
- Llargària del cable   
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.   
   
PLACA I PICOT:   
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.   
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z45011,B1Z45015,B1Z4501A,B1Z45026.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC,
segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
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les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:   
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
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collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa
de la DF   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
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Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant
la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per
colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació   
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica
(si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:   
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN
10025-6   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:   
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162;
si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb
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un text clar   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple
el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:   
- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t
per lot.   
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents
assaigs:   
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)   
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
següents assaigs:   
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:   
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst,
i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple
de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:   
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z6AF0A,B1Z6211A,B1Z654A1,B1Z659A1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
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Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z7 -  MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z71B10,B1Z73100,B1Z751J0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Làmina de polietilè   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La làmina ha de ser homogènia.   
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.   
Ha de ser estanca a l'aigua.   
   
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per
les direccions transversal i longitudinal de la làmina   
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred
declarada pel fabricant   
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir   
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.   
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Toleràncies:   
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%   
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%   
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al
valor declarat pel fabricant   
- Resistència a tracció:   
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m   
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).   
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:   
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques essencials:   
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)   
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)   
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)   
- Durabilitat:   
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)   
- Característiques complementàries:   
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)   
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)   
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)   
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:   
- Gruix (UNE-EN 1849-2)   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)   
- Allargament (ISO/R 527-66)   
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)   
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en
túnels i obres subterrànies:   
- Durabilitat:   
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:   
- Reacció al foc   
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:   
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)   
- Durabilitat:   
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o
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sòlids:   
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)   
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:   
- Durabilitat:   
- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.   
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.   
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.   
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de fabricació   
- Identificació del producte   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst   
- Informació sobre les característiques essencials   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació
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ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Data de fabricació   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos   
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al
sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:   
- Sistema 1: Declaració de prestacions   
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E   
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
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classificats en classe F:   
- Sistema 3: Declaració de prestacions   
- Sistema 4: Declaració de prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Dimensions   
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)   
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Sistema 2+: Declaració de prestacions   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)   
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):   
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)   
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)   
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)   
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)   
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)   
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)   
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)   
- Per a membranes:   
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)   
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493   
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)   
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- En casos especials, s'inclouran a més:   
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)   
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZB -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZBP010,B1ZBC010,B1ZBAA00,B1ZB1410,B1ZB1A10,B1ZBR110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles   
   
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.   
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm   
Gruix nominal suport tubular:  3 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
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Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:   
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:   
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZF -  MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZFM100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.   
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.   
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:   
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)   
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina   
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.   
Índex de fluïdesa:   
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min   
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+   
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
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¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+   
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:   
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
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¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+   
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.   
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.   
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades   
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.   
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555   
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm   
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret   
- Per a tubs dn>32 mm   
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR   
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub   
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZM1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.   
S'han considerat els elements següents:   
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL LIQUES
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B64M -  TANQUES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B64M2201.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a tanques d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca
metàl·lica.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL LIQUES

B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B64Z2A00,B64Z1112,B64Z1512.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal
del reixat.   
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
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Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).   
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
PORTA DE PLANXA:   
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.   
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.   
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.   
   
ELEMENTS DE TUB:   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 1 mm   
- Diàmetre:  ± 1,2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA11200,BBA14200,BBA17200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
horitzontal.   
S'han considerat els materials següents:   
- Materials base:   
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
- Termoplàstics
- Plàstics en fred   
- Materials de post-barrejat:   
- Microesferes de vidre   
   
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada
a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.   
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant refredament.   
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
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El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades
segons la norma corresponent:   
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred   
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred   
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures   
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en
fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en
fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en
fred   
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons
la norma corresponent:   
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: classe LF7
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6   
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: >= 4   
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:   
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància: classe UV1   
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)   
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes
sobre paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:   
- Termoplàstics: classe >= SP3   
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):   
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al
factor de luminància.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a
les marques vials.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe   
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9   
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423:
expressat com passa/no passa.   
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
- Grans i partícules estranyes: <= 3%   
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1
mm.   
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es
determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.   
+---------------------------------------+
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦
¦                     ¦  (% en pes)     ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40   
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna
de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).   
- Classe 0: valor no requerit
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)   
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- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur
sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de
presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en
contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
Subministrament: En envàs tancat.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.   
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.   
   
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el
compliment de les prestacions exigides:   
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:   
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi
part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de
pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels
següents procediments:   
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)   
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada
material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.   
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a
cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.   
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:   
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197
realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.   
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la
taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:   
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:   
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.   
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.   
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma
UNE-EN 12802.   
   
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les
característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.   
   
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:   
- Granulometria   
- Índex de refracció   
- Percentatge de microesferes defectuoses   
- Tractament superficial   
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la
norma UNE-EN 12802.   
   
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004,BBBJ00
30,BBB2A001,BBBA1500,BBBJ1002.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un
senyal gesticular, segons procedeixi.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi
ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:   
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de
provocar un perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les
anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica,
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i
que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en
relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts
sortints d'equips mòbils.   
   
ELECCIÓ:   
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s'han de centrar en:   
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com
actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de
referència:   
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats
perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.   
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales   
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.   
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.   
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC -  ABALISAMENT

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1D000,BBC12102,BBC12302,BBC12502,BBC12902,BBC14002,BBC16600,BBC18600,BBC19000,BBC1A000,BBC1B000,
BBC1C000,BBC1E000,BBC1EAJ0,BBC1F500,BBC1GFJ2,BBC1H0K2,BBC1J000,BBC1HG00,BBC1HGK0,BBC1JF00,BBC1K
J04,BBC1MPP2,BBC1N670,BBC1R800,BBC1S0K0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.   
S'han considerat els elements següents:   
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de
garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.   
   
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:   
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.   
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LLUMS:   
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre
el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.   
   
PIQUETA:   
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.   
   
CINTA:   
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.   
   
GARNALDA:   
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar
la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.   
   
TANCA MOBIL METAL.LICA   
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   
   
BARRERA DE PVC:   
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:   
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
   
LLUMS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.   
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
   
TANCA MOBIL METAL.LICA   
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM2 -  BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2BBA0,BBM2CBA0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreres per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Barreres per a control d'accés a aparcaments   
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent   
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible   
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes
de protecció de motociclistes   
   
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:   
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig
incorporat.   
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al
projecte.   
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.   
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.   
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.   
Tipus d'acer:  S275JR   
   
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació
plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau.
Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia
barrera.   
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en
fred i una posterior galvanització en calent.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de
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l'UNE 135121.   
Desenvolupament del perfil:  473 mm   
Gruix nominal:  3 mm   
Llargària útil del perfil:  4 m   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,1 mm   
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm   
   
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:   
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit
entre dos suports consecutius.   
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i
galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament
de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.   
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció
de les classes d'exposició.   
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.   
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.   
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes
superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm   
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5   
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de
ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.   
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.   
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó.   
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.   
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs,
sulfurs o sulfits.   
Toleràncies:   
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm   
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn   
- Defectes superficials:  <= 15% superfície   
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2   
- Fissures   
- Amplària:  <= 0,1 mm
- Llargària:  <= 2 cm   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:   
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent
aquests paràmetres:   
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica   
- Segons la seva geometria i funcionalitat:   
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3,L4a o L4b   
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C   
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
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VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H   
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi   
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:   
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m   
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que
pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de
complir:   
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:   
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.   
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
   
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE
MOTOCICLISTES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.   
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios
generales para los métodos de ensayo.   
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de
seguridad incluyendo pretiles.   
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.   
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PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de
perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS
PERMANENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:   
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a
la seva identificació.   
L'albarà ha d'incloure:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora
- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació   
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:   
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)   
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge
CE emesa pel fabricant.   
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:   
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades   
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Control de recepció:   
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.   
Control de qualitat dels aplecs:   
- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons
UNE-EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la
mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions
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realitzades, etc.   
- Controls de fabricació:   
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un
inspector a fàbrica.
- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren
les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs
d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls
següents:   
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.   
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que
es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i
tractament de les disconformitats.   
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.   
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos
els materials corresponents i les peces del lot.   
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels
controls.   
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega
de les peces.   
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.   
- Controls de recepció a obra:   
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:   
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques,
geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de
condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o
imperfeccions, etc.
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:   
- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes
teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant
forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces
corresponents al lot.   
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de
recobriment conforme UNE EN ISO 1461)   
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot
(5 mesures en cada peça)   
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:   
- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1
determinació).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de
galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà
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realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils
resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.   
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més
peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.   
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes
a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del
galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se
per sobre del 95% d'aquest valor.   
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una
peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control
fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a
controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMZEB00,BBMZEC00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles   
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització   
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles   
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple   
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat   
   
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
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L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.   
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm   
Gruix nominal suport tubular:  3 mm   
   
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:   
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.   
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.   
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.   
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir   
Toleràncies:   
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)   
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa:  +8%; -6%   
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦
¦ <=65 ¦            ¦             ¦
+---------------------------------+   
   
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :   
UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.   
Gruix nominal:  3 mm   
   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
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Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.   
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.    
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.   
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   
   
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.   
   
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a
simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el
terra.   
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   
   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.   
   
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:   
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.   
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* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:   
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents
comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM -  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BM3 -  EXTINTORS

BM31 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM311611.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.   
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:   
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:   
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que
correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha
de verificar:   
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.   
- Dades placa de disseny :   
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives   
- Dades etiqueta de característiques:   
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    61

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1B130,BQU1B150,BQU1B230,BQU1B250,BQU1D150,BQU1D190,BQU1D250,BQU1D290,BQU1E150,BQU1E170,BQU1
E250,BQU1E270,BQU1H110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.   
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i
impermeables, fàcilment netejables.   
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.   
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.   
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.   
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció
a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari   
Alçària sostre:  >= 2,3 m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones
de Fontanería: Agua fría».   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU22303,BQU25500,BQU25700,BQU27500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries   
   
ARMARI METÀL·LIC:   
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.   
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.   
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.   
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.   
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.   
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m   
   
BANC I TAULA DE FUSTA:   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia
d'emprimació.   
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m   
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m   
   
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:   
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.   
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.   
Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Dimensions:  60 x 45 cm   
   
NEVERA ELÈCTRICA:   
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.   
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.   
Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Capacitat:  100 l   
   
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:   
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Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Capacitat:  100 l   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
   
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0,BQUAP000,BQUAM000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
   
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:   
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material
utilitzat.   
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.   
   
LLITERA METÀL·LICA:   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
   
MANTA:   
Dimensions:  110 x 210 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    64



Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ1 -  PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ1P000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.   
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació
tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per
evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL LECTIVES EN EL TREBALL

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H141300F,H1411111,H141511E,H1421110,H1423230,H1424340,H142AC60,H142BA00,H142BB00,H142CD70,H1431101,H1
432012,H1441201,H1445003,H1446004,H144D205,H144E406,H144N030,H1455710,H1459630,H145B002,H145C002,H145E
003,H145F004,H145K153,H145K275,H145K397,H145K4B9,H145PK05,H1461164,H1463253,H1465275,H1465277,H1465376,
H146J364,H1474600,H147D102,H147D304,H147D405,H147D501,H147K602,H147L015,H147M007,H147N000,H1481242,H1
481343,H1481442,H1481542,H1481654,H1482222,H1482320,H1482422,H1483344,H1483443,H1484110,H1485140,H148580
0,H1486241,H1487350,H1487460,H1488580,H1489790,H1489890,H148B580,H148D900.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal
fi hauran de:   
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut
del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.   
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.   
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:   
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel
fabricant   
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:   
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
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- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin
pogut evitar-se   
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat
antisèptic.   
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.   
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.   
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin
o redueixin la seva eficàcia.   
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.   
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs
de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials   
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.   
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :   
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
S'han de tenir en compte els aspectes següents:   
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors,
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.   
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.   
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
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- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó
de soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal),
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.   
Característiques dels vidres de protecció:   
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats   
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.   
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.   
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan
puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi
un risc de fuites del fluid frigorífic   
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.   
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin l'any.   
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'.   
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les
següents activitats:   
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:   
- Calçat de protecció i de seguretat:   
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.   
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Construcció de sostres   
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:   
- Soldadors   
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.   
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.   
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.   
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.   
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.   
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.   
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d'aquestes.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura   
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Aquests cinturons compliran les següents condicions:   
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre   
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.   
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada
usuari amb rebut signat per part del receptor.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:   
- Peces i equips de protecció:   
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques   
- Roba de protecció anti-inflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus   
- Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el
cos.   
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents condicions:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació   
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL LECTIVES EN EL TREBALL

H15 -  PROTECCIONS COL LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1510001,H1511015,H1511017,H1511212,H15118D1,H1512005,H1512007,H1512010,H1512013,H1512212,H15151A1,H151
A1K1,H151AEL1,H151AJ01,H1521431,H1522111,H1529013,H152J105,H152M671,H152N681,H152PA11,H152PB21,H152R0
13,H152T023,H152U000,H152V017,H1534001,H153A9F1,H1542013,H15A2017,H15A2024,H15B0007,H15B6006,H15B5005,
H15B3003,H1532581,H15Z1001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els tipus de protecció següents:   
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:   
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o
taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i
xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de
fusta
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- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa
de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment   
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:   
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora   
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes   
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís   
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics   
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol   
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria   
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.   
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.   
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.   
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.   
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.   
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.   
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.   
Ha d'estar constituïda per:   
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.   
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
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de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.   
   
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:   
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.   
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.   
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.   
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.   
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.   
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.   
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.   
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.   
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6452131.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus
d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus
- Col·locació de les planxes entre els suports
- Desmuntatge del conjunt   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H64Z1111,H64Z1511.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat,
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials
que perjudiquin el seu funcionament correcte.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6AA2111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6AZ54A1,H6AZ59A1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat,
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials
que perjudiquin el seu funcionament correcte.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2A -  BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2A2321,HB2A2325.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera
amb l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada assoleixin un obstacle o
desnivell.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Barrera de seguretat flexible   
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:   
- Clavats al terreny
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas
- Acoblament de la resta de peces de la barrera   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:   
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent
aquests paràmetres:   
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica   
- Segons la seva geometria i funcionalitat:   
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Barrera de seguretat flexible:   
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3, L4a o L4b   
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C   
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H   
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi   
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:   
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m   
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que
pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de
complir:   
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg   
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La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les
bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les
especificacions de la DT.   
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.   
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril
al que protegeixen.   
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos
(UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.   
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a
aquesta.   
Disposició transversal de la barrera:   
- Fora del voral
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014   
Distància de la barrera als elements de risc:   
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de
treball (W)
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió
dinàmica (D)   
Disposició longitudinal de la barrera:   
- Paral·lela a l'eix de la calçada
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014
- Tram de prolongació del final de la barrera:   
- Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera
- Calçada única:  igual al tram d'anticipació   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm   
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.   
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre
la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini,
quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.   
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.   
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que
no entrin en contacte amb les peces del sistema.   
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a
l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del
sistema de forma semblant a la assajada.   
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de
ser un tot-u artificial de les següents característiques:   
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactació: >= 95% PM   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.   
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.   
No es permeten forats fets in situ.   
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les
indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del
fabricant.   
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons
UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en
aquests assajos.   
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.   
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
   
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:   
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant
assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.   
No es permet el clavat de forma manual.
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.   
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La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat
indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.   
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones
malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios
generales para los métodos de ensayo.   
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de
seguridad incluyendo pretiles.   
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:   
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a
la seva identificació.   
L'albarà ha d'incloure:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora
- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació   
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:   
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)   
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge
CE emesa pel fabricant.   
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:   
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades   
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
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Els aspectes a controlar són els següents:   
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció
tècnica del producte.   
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com
a mínim:   
- Data d'instal·lació
- Localització de l'obra
- Clau de l'obra
- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus
- Ubicació dels sistemes instal·lats
- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat
del sistema   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:   
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans
del solapament de les tanques, en el sentit de la circulació.
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la
plataforma.   
- Elements de fixació:   
- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.
- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones
que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no
superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de
recobriment.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2C -  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2C1000,HB2C2000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat
viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas
- Unió de les peces entre elles   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
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Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.   
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.   
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm   
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm   
- Nivells:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.   
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el
paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.   
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.   
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel
fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementaria:   
- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
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preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura
o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió
la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat
o durabilitat de l'estructura.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2Z5021,HB2ZE100,HB2ZE200,HB2ZR011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat
flexibles   
- Captallums per a barreres de seguretat   
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny   
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Extrem en forma de cua de peix i captallums:   
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport   
Terminal de barrera de seguretat flexible:   
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat
- Acoblament de la resta de peces del terminal   
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:   
- Replanteig
- Unió a la barrera
- Fixació al terra   
   
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.   
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril
al que protegeixen.   
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.   
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera que no
constitueixi un perill per als usuaris de la via   
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CAPTALLUMS:   
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 703.2 del
PG3 vigent.   
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF.
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8
m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:   
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.   
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.   
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.   
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.   
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
   
CAPTALLUMS:   
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la
seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al
trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin
quedar sobre la calçada.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre
la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini,
quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.   
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que
no entrin en contacte amb les peces del sistema.   
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.   
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.   
No es permeten forats fets in situ.   
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.   
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:   
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.   
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.   
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el
paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.   
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.   
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel
fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CAPTALLUMS:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS
TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA DE
SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBA11211,HBA11214,HBA11217,HBA12211,HBA12214,HBA12217,HBA13211,HBA13214,HBA13217,HBA14211,HBA14214,
HBA14217,HBA15211,HBA15214,HBA15217,HBA16211,HBA16214,HBA16217,HBA17211,HBA17214,HBA17217,HBA18211,
HBA18214,HBA18217,HBA19211,HBA19214,HBA19217,HBA1A211,HBA1A214,HBA1A217,HBA1E211,HBA1E214,HBA1E217
,HBA1F211,HBA1F214,HBA1F217,HBA1G211,HBA1G214,HBA1G217,HBA1H211,HBA1H214,HBA1H217,HBA1J211,HBA1J2
14,HBA1J217,HBA24211,HBA24214,HBA24217,HBA25211,HBA25214,HBA25217,HBA27211,HBA27214,HBA27217,HBA292
11,HBA29214,HBA29217,HBA31211,HBA31214,HBA31217.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.   
S'han considerat les marques següents:   
- Marques longitudinals   
- Marques transversals   
- Marques superficials   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
- Vials públics   
- Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P)
- Temporals (T)   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja   
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- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:   
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)   
- En funció de la forma d'aplicació:   
- Marques vials 'in situ'
- Marques vials prefabricades   
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.   
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.   
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.   
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:   
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig: ± 3,0 cm   
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%   
   
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:   
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.   
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.   
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:   
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2   
   
MARQUES VIALS EN CARRETERES:   
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de
carreteres amb trànsit convencional.   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de
marques vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada.   
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.   
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:   
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4   
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El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:   
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la
taula 700.10 del PG 3 vigent.   
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
No podrà aplicar-se la marca vial:   
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:   
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat   
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.   
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:   
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina   
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.   
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.   
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.   
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.   
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.   
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   
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MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.   
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal   
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.   
   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.   
- Revisió de la data de fabricació dels materials.   
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:   
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de
la marca vial aplicada.   
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.   
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta
d'ajust de la maquinària.   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:   
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2
del PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta
d'ajust de l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.   
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.   
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:   
- Mètode d'assaig puntual:   
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.   
- Mètode d'assaig continu:   
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    87

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres
característiques addicionals.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.   
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004,HBBJ0002,HBB11111,HBB11121,HBB11131,HBB1125
1,HBB11261,HBB11281,HBB11351,HBB11361,HBB20005,HBB21201,HBB21301,HBB21641,HBB21851,HBB21A61,HBB2264
1,HBBA1511,HBBJ1002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:   
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.   
   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:   
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat,
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:   
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada   
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:   
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES'
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR   
6, TR  305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.   
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes:   
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de
'testimoni' està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.   
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:   
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.   
   
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:   
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   
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Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.   
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.   
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.   
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.   
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBC -  ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC11D01,HBC12100,HBC12300,HBC12500,HBC12900,HBC14000,HBC16632,HBC18632,HBC19081,HBC1A081,HBC1B00
1,HBC1C001,HBC1D081,HBC1E001,HBC1EAJ1,HBC1F501,HBC1GFJ1,HBC1H0K1,HBC1HG01,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC
1KJ00,HBC1MPP1,HBC1N671,HBC1R801,HBC1S0K0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es
desitja que siguin ultrapassats.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:   
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció
per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva   
   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:   
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava
el seu emplaçament.   
   
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:   
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport,
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores.
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).   
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:   
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.   
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
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- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per
ambdós costats.   
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat
sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm
d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
   
ELEMENTS AMIDATS EN M:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HM -  INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

HM3 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HM31161J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm   
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COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:   
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils   
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:   
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HQ -  EQUIPAMENTS

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1B130,HQU1B150,HQU1B230,HQU1B250,HQU1B330,HQU1B350,HQU1D150,HQU1D190,HQU1D250,HQU1D290,HQU
1D350,HQU1D390,HQU1E150,HQU1E170,HQU1E250,HQU1E270,HQU1E350,HQU1E370,HQU1H110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ'
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial,
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals
del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu'
i aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:   
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització
durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.   
   
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:   
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
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trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HQ -  EQUIPAMENTS

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25201,HQU25701,HQU27502,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU
2P001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Armari o penja-robes:   
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials   
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:   
- Col·locació
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials   
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:   
- Col·locació de l'aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables,
etc.   
Mirall:   
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final   
Pica per a rentar plats:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.   
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ARMARI:   
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
El pany ha d'obrir i tancar correctament.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   
   
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.   
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.   
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión'.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les
instruccions d'instal·lació del fabricant.   
   
MIRALL:   
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.   
Ha de quedar ben fixat al suport.   
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la
pintura de protecció del mirall.   
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes
superficials a la cara vista ni a la posterior.   
   
PICA PER A RENTAR PLATS:   
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.   
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el
projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre
el moble de suport.   
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona
neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.   
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, etc.   
   
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.   
   
MIRALL:   
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin
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produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.   
   
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A2 -  TELES METÀL LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A2A6VF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple,
teixit simple o doble) amb filferros d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De simple torsió   
- De triple torsió   
- De teixit senzill de filferro ondulat   
- De teixit doble de filferro ondulat   
- Amb remat superior decoratiu   
S'han considerat els acabats dels filferros següents:   
- Galvanitzat   
- Galvanitzat i plastificat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.   
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.   
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.   
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.   
   
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:   
- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm   
- Alçària de la tela:   
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN
10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN
10218-2   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de
forma hexagonal.   
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.   
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Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm   
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m   
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:
Enrejado de simple torsión.   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3:
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.   
   
ALTRES TELES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:   
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra,
es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)   
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5
determinacions).   
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les
normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.   
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:   
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.   
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.   
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
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contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AA -  ANCORATGES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AAP120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material necessari per a la realització d'empernatges.   
S'han considerat els tipus de material següents:   
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada
de 200x200 mm
- Ancoratge de ciment i additius
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària   
   
ANCORATGE METÀL·LIC:   
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels
extrems.   
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les
mateixes característiques que l'acer de l'armadura.   
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.   
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782),
encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns
d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.   
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.   
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.   
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2   
   
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:   
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en
cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la
hidratació per immersió en aigua.   
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.   
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:   
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm   
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:   
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm   
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min   
Inici de l'enduriment:  < 15 min   
Resistència a la tracció:   
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m   
   
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:   
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per
una làmina de plàstic.   
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i
un catalitzador.   
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.   
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s   
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min   
Resistència a la tracció:   

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    3

- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m   
   
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.   
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de
l'ancoratge.   
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.   
   
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:   
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les
mateixes característiques que l'acer de l'armadura.
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim.
Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t.
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783.
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
Subministrament: Empaquetats en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops
ni impactes.   
   
ANCORATGE DE CIMENT:   
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
   
ANCORATGE METÀL·LIC:   
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a
cada ancoratge.   
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ANCORATGE METÀL·LIC:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina,
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
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- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta)
amb  determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.   
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on
es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el
prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control
sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AC -  CABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AC112D.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o
funiculars.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.   
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  + 0,05 mm   
- Llargària:   
- Fins a 400 m: + 5%
- > 400 m: + 20 m/1000 m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les
següents dades:   
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible   
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZDZ40,B0DZSM0K,B0DZWA03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
   
FLEIX:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
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DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B141300F,B1411111,B141511E,B1421110,B1423230,B1424340,B142AC60,B142BA00,B142BB00,B142CD70,B1431101,B14
32012,B1441201,B1445003,B1446004,B144D205,B144E406,B144N030,B1455710,B1459630,B145B002,B145C002,B145E00
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3,B145F004,B145K153,B145K275,B145K397,B145K4B9,B145PK05,B1461164,B1463253,B1465275,B1465277,B1465376,B14
6J364,B1474600,B147D102,B147D304,B147D405,B147D501,B147K602,B147L005,B147M007,B147N000,B1481242,B148134
3,B1481442,B1481542,B1481654,B1482222,B1482320,B1482422,B1483344,B1483443,B1484110,B1485140,B1485800,B148
6241,B1487350,B1487460,B1488580,B1489790,B1489890,B148B580,B148D900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència
física de l'EPI.   
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte
SPC d'eficàcia equivalent.   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de
complir els següents requisits:    
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una   
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar.
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.   
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de
la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes   
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se   
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que
no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets
servir i es trobin emmagatzemats   
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
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posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:   
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.   
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:   
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà   
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.   
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.   
Vidres de protecció:   
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les
radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:   
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de
neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
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Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.      
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant
l'eventual introducció de partícules incandescents.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els cinturons reuniran les següents característiques:   
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el
més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm.
La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.   
   
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.   
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre
l'evaporació de la suor.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel
fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de
la forma següent:   
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no
creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar
adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia
de l'usuari.
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- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i l'eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la
cintura.   
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:   
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva
utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD
773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a
l'apartat anterior.   
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives,
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs
de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
Protecció de l'aparell ocular:   
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb
riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
Protecció de la cara:   
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.   
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants,
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:   
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció   
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Obres d'ensostrat   
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:   
- Soldadors   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:   
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.   
Roba de protecció antiinflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus.   
Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el
cos.   
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
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seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats
amb les següents dades:   
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B15ZG001,B1520003,B1520007,B15Z1500,B151K050,B15Z1200,B1510003,B1510011,B1510009,B1510005,B151ABB7,B152
6EK6,B1530005,B1510007,B152U000,B1526EL6,B1534001,B15Z2500,B1510001,B15A0017,B15A0024,B15B0007,B15B0006,
B15B0005,B15B0003.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
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protecció.   
S'han considerat els elements següents:   
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:   
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix   
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:   
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari   
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:   
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als
seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se
en les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.   
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components
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han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules,
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts,
de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció
i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors
als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin
actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola
forma de comandament o funcionament.   
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:   
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la
manera d'efectuar correctament l'amarrament.   
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
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El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:   
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a
la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:   
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves,
etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z09F90,B1Z0BA00,B1Z0A0B0,B1Z0B700,B1Z0B121,B1Z0D300,B1Z0D230,B1Z0A100,B1Z0D400,B1Z0300C,B1Z09000,B1
Z0A010,B1Z003G0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:   
- Confecció de formigons   
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments   
- Material per a drenatges   
- Material per a paviments   
El seu origen pot ser:   
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural   
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals   
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire   
Els granulats naturals poden ser:   
- De pedra granítica   
- De pedra calcària   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS   
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.   
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.   
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.   
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
   
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES   
Contingut de silicats inestables:  Nul   
Contingut de compostos fèrrics:  Nul   
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:   
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció
de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:   
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim   
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.   
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):   
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%   
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):   
- Granulats naturals <= 1% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes   
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes   
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%   
Contingut d'ió Cl-:   
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%   
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.   
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):   
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Contingut de restes d'asfalt:   
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Reactivitat:   
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat
UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%   
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):   
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40   
Absorció d'aigua:   
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%   
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:   
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- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.   
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.   
Plasticitat:  No plàstic   
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40   
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30   
Condicions generals de filtratge:   
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5   
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)   
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:   
- F60/F10:  <20   
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:   
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1   
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.   
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.   
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.   
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm   
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:   
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4   
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec   
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat   
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
   
GRAVA PER A PAVIMENTS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
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suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Partícules toves (UNE 7134)   
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.   
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:   
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)   
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:   
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES  PER A
SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els elements següents:   
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:   
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix   
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:   
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari   
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:   
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als
seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin
d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se
en les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.   
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- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules,
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts,
de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació.
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció
i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors
als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin
actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola
forma de comandament o funcionament.   
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:   
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la
manera d'efectuar correctament l'amarrament.   
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
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s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:   
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a
la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:   
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves,
etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
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la edificación   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z3 -  MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z3C000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.   
S'han considerat els elements següents:   
- Cable d'acer   
- Placa de fixació   
- Picot d'acer galvanitzat   
   
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:   
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.   
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit
corresponent.   
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que
forma la malla protectora.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2   
   
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:   
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.   
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.   
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.   
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.   
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el
projecte.   
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Tipus d'acer:  S275JR   
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2   
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2   
   
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:   
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.   
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Diàmetre:  20 mm   
Llargària:  1 m   
Tipus d'acer:  S275JR   
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2   
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CABLE:   
Subministrament: En bobines.
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Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Característiques de l'acer
- Tipus de cable
- Diàmetre
- Llargària del cable   
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.   
   
PLACA I PICOT:   
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.   
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z45011,B1Z45015,B1Z4501A,B1Z45026.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC,
segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
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les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:   
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
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collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa
de la DF   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
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Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant
la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per
colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació   
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica
(si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:   
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN
10025-6   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:   
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162;
si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb
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un text clar   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple
el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:   
- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t
per lot.   
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents
assaigs:   
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)   
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
següents assaigs:   
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:   
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst,
i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple
de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:   
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z6AF0A,B1Z6211A,B1Z654A1,B1Z659A1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    32



Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z7 -  MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z71B10,B1Z73100,B1Z751J0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Làmina de polietilè   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La làmina ha de ser homogènia.   
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.   
Ha de ser estanca a l'aigua.   
   
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per
les direccions transversal i longitudinal de la làmina   
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred
declarada pel fabricant   
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir   
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.   
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Toleràncies:   
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%   
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%   
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al
valor declarat pel fabricant   
- Resistència a tracció:   
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m   
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).   
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:   
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques essencials:   
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)   
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)   
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)   
- Durabilitat:   
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)   
- Característiques complementàries:   
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)   
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)   
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)   
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:   
- Gruix (UNE-EN 1849-2)   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)   
- Allargament (ISO/R 527-66)   
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)   
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en
túnels i obres subterrànies:   
- Durabilitat:   
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:   
- Reacció al foc   
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:   
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)   
- Durabilitat:   
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o
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sòlids:   
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)   
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:   
- Durabilitat:   
- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.   
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.   
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.   
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de fabricació   
- Identificació del producte   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst   
- Informació sobre les característiques essencials   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació
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ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Data de fabricació   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos   
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al
sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:   
- Sistema 1: Declaració de prestacions   
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E   
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
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classificats en classe F:   
- Sistema 3: Declaració de prestacions   
- Sistema 4: Declaració de prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Dimensions   
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)   
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Sistema 2+: Declaració de prestacions   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)   
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):   
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)   
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)   
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)   
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)   
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)   
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)   
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)   
- Per a membranes:   
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)   
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493   
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)   
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- En casos especials, s'inclouran a més:   
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)   
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZB -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZBP010,B1ZBC010,B1ZBAA00,B1ZB1410,B1ZB1A10,B1ZBR110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles   
   
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.   
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm   
Gruix nominal suport tubular:  3 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
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Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:   
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:   
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZF -  MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZFM100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.   
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.   
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:   
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)   
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina   
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.   
Índex de fluïdesa:   
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min   
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+   
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
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¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+   
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:   
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
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¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+   
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.   
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.   
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades   
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.   
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555   
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm   
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret   
- Per a tubs dn>32 mm   
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR   
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub   
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZM1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.   
S'han considerat els elements següents:   
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL LIQUES
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B64M -  TANQUES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B64M2201.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a tanques d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca
metàl·lica.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL LIQUES

B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B64Z2A00,B64Z1112,B64Z1512.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal
del reixat.   
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
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Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).   
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
PORTA DE PLANXA:   
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.   
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.   
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.   
   
ELEMENTS DE TUB:   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 1 mm   
- Diàmetre:  ± 1,2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA11200,BBA14200,BBA17200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
horitzontal.   
S'han considerat els materials següents:   
- Materials base:   
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
- Termoplàstics
- Plàstics en fred   
- Materials de post-barrejat:   
- Microesferes de vidre   
   
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada
a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.   
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant refredament.   
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
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El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades
segons la norma corresponent:   
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred   
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred   
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures   
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en
fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en
fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en
fred   
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons
la norma corresponent:   
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: classe LF7
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6   
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: >= 4   
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:   
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància: classe UV1   
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:   
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)   
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes
sobre paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:   
- Termoplàstics: classe >= SP3   
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):   
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al
factor de luminància.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a
les marques vials.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe   
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9   
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423:
expressat com passa/no passa.   
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
- Grans i partícules estranyes: <= 3%   
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1
mm.   
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es
determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.   
+---------------------------------------+
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦
¦                     ¦  (% en pes)     ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40   
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna
de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).   
- Classe 0: valor no requerit
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)   
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- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur
sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de
presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en
contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
Subministrament: En envàs tancat.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.   
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.   
   
MICROESFERES DE VIDRE:   
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.   
   
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el
compliment de les prestacions exigides:   
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:   
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi
part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de
pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels
següents procediments:   
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)   
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada
material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.   
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a
cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.   
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:   
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197
realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.   
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la
taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:   
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:   
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.   
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.   
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma
UNE-EN 12802.   
   
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les
característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.   
   
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:   
- Granulometria   
- Índex de refracció   
- Percentatge de microesferes defectuoses   
- Tractament superficial   
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la
norma UNE-EN 12802.   
   
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004,BBBJ00
30,BBB2A001,BBBA1500,BBBJ1002.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un
senyal gesticular, segons procedeixi.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi
ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:   
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de
provocar un perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les
anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica,
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i
que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en
relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts
sortints d'equips mòbils.   
   
ELECCIÓ:   
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s'han de centrar en:   
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com
actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de
referència:   
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats
perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.   
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales   
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.   
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.   
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC -  ABALISAMENT

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1D000,BBC12102,BBC12302,BBC12502,BBC12902,BBC14002,BBC16600,BBC18600,BBC19000,BBC1A000,BBC1B000,
BBC1C000,BBC1E000,BBC1EAJ0,BBC1F500,BBC1GFJ2,BBC1H0K2,BBC1J000,BBC1HG00,BBC1HGK0,BBC1JF00,BBC1K
J04,BBC1MPP2,BBC1N670,BBC1R800,BBC1S0K0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.   
S'han considerat els elements següents:   
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de
garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.   
   
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:   
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.   
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LLUMS:   
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre
el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.   
   
PIQUETA:   
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.   
   
CINTA:   
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.   
   
GARNALDA:   
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar
la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.   
   
TANCA MOBIL METAL.LICA   
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   
   
BARRERA DE PVC:   
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:   
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
   
LLUMS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.   
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
   
TANCA MOBIL METAL.LICA   
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM2 -  BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2BBA0,BBM2CBA0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreres per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Barreres per a control d'accés a aparcaments   
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent   
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible   
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes
de protecció de motociclistes   
   
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:   
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig
incorporat.   
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al
projecte.   
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.   
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.   
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.   
Tipus d'acer:  S275JR   
   
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació
plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau.
Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia
barrera.   
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en
fred i una posterior galvanització en calent.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de
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l'UNE 135121.   
Desenvolupament del perfil:  473 mm   
Gruix nominal:  3 mm   
Llargària útil del perfil:  4 m   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,1 mm   
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm   
   
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:   
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit
entre dos suports consecutius.   
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i
galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament
de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.   
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció
de les classes d'exposició.   
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.   
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.   
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes
superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm   
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5   
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de
ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.   
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.   
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó.   
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.   
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs,
sulfurs o sulfits.   
Toleràncies:   
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm   
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn   
- Defectes superficials:  <= 15% superfície   
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2   
- Fissures   
- Amplària:  <= 0,1 mm
- Llargària:  <= 2 cm   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:   
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent
aquests paràmetres:   
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica   
- Segons la seva geometria i funcionalitat:   
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3,L4a o L4b   
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C   
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
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VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H   
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi   
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:   
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m   
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que
pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de
complir:   
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:   
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.   
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
   
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE
MOTOCICLISTES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.   
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.   
   
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios
generales para los métodos de ensayo.   
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de
seguridad incluyendo pretiles.   
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.   
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PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de
perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS
PERMANENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:   
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a
la seva identificació.   
L'albarà ha d'incloure:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora
- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació   
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:   
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)   
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge
CE emesa pel fabricant.   
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:   
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades   
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
Control de recepció:   
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.   
Control de qualitat dels aplecs:   
- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons
UNE-EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la
mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions
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realitzades, etc.   
- Controls de fabricació:   
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un
inspector a fàbrica.
- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren
les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs
d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls
següents:   
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.   
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que
es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i
tractament de les disconformitats.   
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.   
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos
els materials corresponents i les peces del lot.   
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels
controls.   
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega
de les peces.   
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.   
- Controls de recepció a obra:   
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:   
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques,
geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de
condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o
imperfeccions, etc.
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:   
- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes
teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant
forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces
corresponents al lot.   
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de
recobriment conforme UNE EN ISO 1461)   
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot
(5 mesures en cada peça)   
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:   
- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1
determinació).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de
galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà
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realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:   
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils
resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.   
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més
peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.   
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes
a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del
galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se
per sobre del 95% d'aquest valor.   
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una
peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control
fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a
controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMZEB00,BBMZEC00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles   
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització   
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles   
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple   
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat   
   
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
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L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.   
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm   
Gruix nominal suport tubular:  3 mm   
   
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:   
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.   
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.   
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.   
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir   
Toleràncies:   
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)   
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa:  +8%; -6%   
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦
¦ <=65 ¦            ¦             ¦
+---------------------------------+   
   
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.   
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :   
UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.   
Gruix nominal:  3 mm   
   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
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Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.   
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.    
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.   
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   
   
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.   
   
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a
simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el
terra.   
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   
   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.   
   
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
   
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:   
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.   
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* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del
galvanitzat.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:   
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).   
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents
comprovacions:   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM -  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BM3 -  EXTINTORS

BM31 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM311611.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    60



Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.   
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:   
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:   
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que
correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha
de verificar:   
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.   
- Dades placa de disseny :   
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives   
- Dades etiqueta de característiques:   
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1B130,BQU1B150,BQU1B230,BQU1B250,BQU1D150,BQU1D190,BQU1D250,BQU1D290,BQU1E150,BQU1E170,BQU1
E250,BQU1E270,BQU1H110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.   
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i
impermeables, fàcilment netejables.   
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.   
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.   
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.   
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció
a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari   
Alçària sostre:  >= 2,3 m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones
de Fontanería: Agua fría».   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU22303,BQU25500,BQU25700,BQU27500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries   
   
ARMARI METÀL·LIC:   
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.   
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.   
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.   
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.   
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.   
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m   
   
BANC I TAULA DE FUSTA:   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia
d'emprimació.   
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m   
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m   
   
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:   
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.   
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.   
Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Dimensions:  60 x 45 cm   
   
NEVERA ELÈCTRICA:   
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.   
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.   
Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Capacitat:  100 l   
   
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:   
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Han de ser de materials fàcilment netejables.   
Capacitat:  100 l   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
   
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0,BQUAP000,BQUAM000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
   
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:   
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material
utilitzat.   
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.   
   
LLITERA METÀL·LICA:   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
   
MANTA:   
Dimensions:  110 x 210 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ1 -  PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ1P000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.   
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació
tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per
evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL LECTIVES EN EL TREBALL

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H141300F,H1411111,H141511E,H1421110,H1423230,H1424340,H142AC60,H142BA00,H142BB00,H142CD70,H1431101,H1
432012,H1441201,H1445003,H1446004,H144D205,H144E406,H144N030,H1455710,H1459630,H145B002,H145C002,H145E
003,H145F004,H145K153,H145K275,H145K397,H145K4B9,H145PK05,H1461164,H1463253,H1465275,H1465277,H1465376,
H146J364,H1474600,H147D102,H147D304,H147D405,H147D501,H147K602,H147L015,H147M007,H147N000,H1481242,H1
481343,H1481442,H1481542,H1481654,H1482222,H1482320,H1482422,H1483344,H1483443,H1484110,H1485140,H148580
0,H1486241,H1487350,H1487460,H1488580,H1489790,H1489890,H148B580,H148D900.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal
fi hauran de:   
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut
del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.   
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.   
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:   
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel
fabricant   
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:   
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
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- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin
pogut evitar-se   
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat
antisèptic.   
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.   
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.   
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin
o redueixin la seva eficàcia.   
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.   
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs
de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials   
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.   
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :   
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
S'han de tenir en compte els aspectes següents:   
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors,
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.   
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.   
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
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- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó
de soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal),
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.   
Característiques dels vidres de protecció:   
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats   
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.   
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.   
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan
puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi
un risc de fuites del fluid frigorífic   
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.   
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin l'any.   
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'.   
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les
següents activitats:   
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:   
- Calçat de protecció i de seguretat:   
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.   
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Construcció de sostres   
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:   
- Soldadors   
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.   
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.   
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.   
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.   
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.   
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.   
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d'aquestes.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura   
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Aquests cinturons compliran les següents condicions:   
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre   
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.   
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada
usuari amb rebut signat per part del receptor.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:   
- Peces i equips de protecció:   
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques   
- Roba de protecció anti-inflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus   
- Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el
cos.   
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents condicions:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació   
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL LECTIVES EN EL TREBALL

H15 -  PROTECCIONS COL LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1510001,H1511015,H1511017,H1511212,H15118D1,H1512005,H1512007,H1512010,H1512013,H1512212,H15151A1,H151
A1K1,H151AEL1,H151AJ01,H1521431,H1522111,H1529013,H152J105,H152M671,H152N681,H152PA11,H152PB21,H152R0
13,H152T023,H152U000,H152V017,H1534001,H153A9F1,H1542013,H15A2017,H15A2024,H15B0007,H15B6006,H15B5005,
H15B3003,H1532581,H15Z1001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els tipus de protecció següents:   
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:   
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o
taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i
xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de
fusta
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- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa
de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment   
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:   
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora   
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes   
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís   
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics   
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol   
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria   
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.   
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.   
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.   
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.   
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.   
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.   
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.   
Ha d'estar constituïda per:   
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.   
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
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de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.   
   
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:   
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.   
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.   
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.   
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.   
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.   
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.   
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.   
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.   
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6452131.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus
d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus
- Col·locació de les planxes entre els suports
- Desmuntatge del conjunt   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H64Z1111,H64Z1511.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat,
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials
que perjudiquin el seu funcionament correcte.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6AA2111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6AZ54A1,H6AZ59A1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat,
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials
que perjudiquin el seu funcionament correcte.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2A -  BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2A2321,HB2A2325.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera
amb l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada assoleixin un obstacle o
desnivell.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Barrera de seguretat flexible   
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:   
- Clavats al terreny
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas
- Acoblament de la resta de peces de la barrera   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:   
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent
aquests paràmetres:   
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica   
- Segons la seva geometria i funcionalitat:   
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Barrera de seguretat flexible:   
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3, L4a o L4b   
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C   
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H   
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi   
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:   
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m   
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que
pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de
complir:   
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg   
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La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les
bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les
especificacions de la DT.   
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.   
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril
al que protegeixen.   
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos
(UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.   
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a
aquesta.   
Disposició transversal de la barrera:   
- Fora del voral
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014   
Distància de la barrera als elements de risc:   
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de
treball (W)
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió
dinàmica (D)   
Disposició longitudinal de la barrera:   
- Paral·lela a l'eix de la calçada
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014
- Tram de prolongació del final de la barrera:   
- Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera
- Calçada única:  igual al tram d'anticipació   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm   
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.   
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre
la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini,
quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.   
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.   
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que
no entrin en contacte amb les peces del sistema.   
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a
l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del
sistema de forma semblant a la assajada.   
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de
ser un tot-u artificial de les següents característiques:   
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactació: >= 95% PM   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.   
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.   
No es permeten forats fets in situ.   
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les
indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del
fabricant.   
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons
UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en
aquests assajos.   
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.   
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
   
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:   
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant
assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.   
No es permet el clavat de forma manual.
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.   
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La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat
indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.   
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones
malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios
generales para los métodos de ensayo.   
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de
seguridad incluyendo pretiles.   
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:   
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a
la seva identificació.   
L'albarà ha d'incloure:   
- Nom i direcció de l'empresa subministradora
- Identificació del fabricant
- Designació de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricació   
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:   
- Símbol de marcatge CE
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a la norma EN 1317
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)   
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge
CE emesa pel fabricant.   
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:   
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
- Especificacions per als materials i acabats
- Avaluació de la durabilitat del producte
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
- Informació sobre substàncies regulades   
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
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Els aspectes a controlar són els següents:   
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció
tècnica del producte.   
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com
a mínim:   
- Data d'instal·lació
- Localització de l'obra
- Clau de l'obra
- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus
- Ubicació dels sistemes instal·lats
- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat
del sistema   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:   
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans
del solapament de les tanques, en el sentit de la circulació.
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la
plataforma.   
- Elements de fixació:   
- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.
- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones
que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no
superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de
recobriment.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2C -  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2C1000,HB2C2000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat
viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas
- Unió de les peces entre elles   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
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Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.   
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.   
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm   
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm   
- Nivells:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.   
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el
paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.   
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.   
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel
fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementaria:   
- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
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preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura
o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió
la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat
o durabilitat de l'estructura.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT

HB2Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2Z5021,HB2ZE100,HB2ZE200,HB2ZR011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat
flexibles   
- Captallums per a barreres de seguretat   
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny   
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Extrem en forma de cua de peix i captallums:   
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport   
Terminal de barrera de seguretat flexible:   
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat
- Acoblament de la resta de peces del terminal   
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:   
- Replanteig
- Unió a la barrera
- Fixació al terra   
   
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.   
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril
al que protegeixen.   
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.   
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera que no
constitueixi un perill per als usuaris de la via   
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CAPTALLUMS:   
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 703.2 del
PG3 vigent.   
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF.
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8
m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:   
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.   
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.   
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.   
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.   
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de
tall, restricció o desviament del trànsit.   
   
CAPTALLUMS:   
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la
seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al
trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin
quedar sobre la calçada.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre
la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini,
quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.   
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que
no entrin en contacte amb les peces del sistema.   
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.   
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.   
No es permeten forats fets in situ.   
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.   
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:   
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.   
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.   
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.   
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el
paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.   
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.   
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel
fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CAPTALLUMS:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
   
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS
TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA DE
SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBA11211,HBA11214,HBA11217,HBA12211,HBA12214,HBA12217,HBA13211,HBA13214,HBA13217,HBA14211,HBA14214,
HBA14217,HBA15211,HBA15214,HBA15217,HBA16211,HBA16214,HBA16217,HBA17211,HBA17214,HBA17217,HBA18211,
HBA18214,HBA18217,HBA19211,HBA19214,HBA19217,HBA1A211,HBA1A214,HBA1A217,HBA1E211,HBA1E214,HBA1E217
,HBA1F211,HBA1F214,HBA1F217,HBA1G211,HBA1G214,HBA1G217,HBA1H211,HBA1H214,HBA1H217,HBA1J211,HBA1J2
14,HBA1J217,HBA24211,HBA24214,HBA24217,HBA25211,HBA25214,HBA25217,HBA27211,HBA27214,HBA27217,HBA292
11,HBA29214,HBA29217,HBA31211,HBA31214,HBA31217.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.   
S'han considerat les marques següents:   
- Marques longitudinals   
- Marques transversals   
- Marques superficials   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
- Vials públics   
- Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P)
- Temporals (T)   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja   
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- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:   
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)   
- En funció de la forma d'aplicació:   
- Marques vials 'in situ'
- Marques vials prefabricades   
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.   
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.   
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.   
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:   
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig: ± 3,0 cm   
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%   
   
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:   
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.   
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.   
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:   
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2   
   
MARQUES VIALS EN CARRETERES:   
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de
carreteres amb trànsit convencional.   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de
marques vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada.   
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.   
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:   
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4   
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El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:   
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la
taula 700.10 del PG 3 vigent.   
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
No podrà aplicar-se la marca vial:   
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:   
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat   
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.   
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:   
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina   
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.   
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.   
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.   
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.   
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.   
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   
   

Projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-B

 Pàgina:    86



MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.   
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal   
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.   
   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.   
- Revisió de la data de fabricació dels materials.   
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:   
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de
la marca vial aplicada.   
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.   
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta
d'ajust de la maquinària.   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:   
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2
del PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta
d'ajust de l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.   
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.   
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:   
- Mètode d'assaig puntual:   
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.   
- Mètode d'assaig continu:   
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
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- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres
característiques addicionals.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.   
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004,HBBJ0002,HBB11111,HBB11121,HBB11131,HBB1125
1,HBB11261,HBB11281,HBB11351,HBB11361,HBB20005,HBB21201,HBB21301,HBB21641,HBB21851,HBB21A61,HBB2264
1,HBBA1511,HBBJ1002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:   
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.   
   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:   
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat,
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:   
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada   
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:   
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES'
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR   
6, TR  305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.   
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes:   
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de
'testimoni' està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.   
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:   
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.   
   
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:   
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   
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Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.   
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.   
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.   
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.   
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBC -  ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC11D01,HBC12100,HBC12300,HBC12500,HBC12900,HBC14000,HBC16632,HBC18632,HBC19081,HBC1A081,HBC1B00
1,HBC1C001,HBC1D081,HBC1E001,HBC1EAJ1,HBC1F501,HBC1GFJ1,HBC1H0K1,HBC1HG01,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC
1KJ00,HBC1MPP1,HBC1N671,HBC1R801,HBC1S0K0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es
desitja que siguin ultrapassats.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:   
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció
per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva   
   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:   
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava
el seu emplaçament.   
   
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:   
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport,
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores.
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).   
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:   
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.   
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
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- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per
ambdós costats.   
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat
sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm
d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
   
ELEMENTS AMIDATS EN M:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HM -  INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

HM3 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HM31161J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm   
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COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:   
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.   
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils   
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:   
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HQ -  EQUIPAMENTS

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1B130,HQU1B150,HQU1B230,HQU1B250,HQU1B330,HQU1B350,HQU1D150,HQU1D190,HQU1D250,HQU1D290,HQU
1D350,HQU1D390,HQU1E150,HQU1E170,HQU1E250,HQU1E270,HQU1E350,HQU1E370,HQU1H110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ'
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial,
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals
del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu'
i aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:   
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització
durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.   
   
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:   
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
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trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HQ -  EQUIPAMENTS

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25201,HQU25701,HQU27502,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU
2P001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Armari o penja-robes:   
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials   
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:   
- Col·locació
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials   
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:   
- Col·locació de l'aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables,
etc.   
Mirall:   
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final   
Pica per a rentar plats:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.   
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ARMARI:   
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
El pany ha d'obrir i tancar correctament.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   
   
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.   
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.   
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión'.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les
instruccions d'instal·lació del fabricant.   
   
MIRALL:   
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.   
Ha de quedar ben fixat al suport.   
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la
pintura de protecció del mirall.   
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes
superficials a la cara vista ni a la posterior.   
   
PICA PER A RENTAR PLATS:   
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.   
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el
projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre
el moble de suport.   
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona
neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.   
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, etc.   
   
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.   
   
MIRALL:   
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin
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produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.   
   
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Data: 17/04/20 Pàg.: 1

OBRA 01  BXU1-PCS-ING
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

18 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 162,000

21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/04/20 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

26 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

27 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

28 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

29 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

30 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

31 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR

Projecte de sistemes i avantprojecte d´explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-C

AMIDAMENTS Data: 17/04/20 Pàg.: 4

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

38 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

39 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

40 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

42 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

43 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

45 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

46 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

50 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

51 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

52 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

53 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

54 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

55 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

56 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

57 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

58 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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59 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

60 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

61 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

62 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

63 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

64 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

65 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  BXU1-PCS-ING
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

2 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

3 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

9 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

11 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

14 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

21 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

23 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

OBRA 01  BXU1-PCS-ING
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 44,000

13 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

14 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

17 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

18 HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per
a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per
a 4 usos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

21 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

22 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

23 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

OBRA 01  BXU1-PCS-ING
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  BXU1-PCS-ING
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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OBRA 01 BXU1-PCS-ING

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)

20,84 4,000 83,36

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,39 45,000 242,55

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)

12,98 2,000 25,96

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

6,48 6,000 38,88

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)

5,20 4,000 20,80

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 6)

6,67 4,000 26,68

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)

8,81 4,000 35,24

8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

8,56 6,000 51,36

9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 9)

11,54 6,000 69,24

10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 10)

10,50 4,000 42,00

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 11)

0,23 200,000 46,00

12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 12)

20,76 20,000 415,20

13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 13)

0,68 24,000 16,32

14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 14)

1,53 16,000 24,48

15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 15)

14,04 16,000 224,64

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 16)

1,04 40,000 41,60

17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 17)

2,93 40,000 117,20

18 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 18)

530,08 2,000 1.060,16

19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
19)

2,78 160,000 444,80

20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 20)

8,59 162,000 1.391,58

EUR
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21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 21)

6,64 160,000 1.062,40

22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 22)

8,07 240,000 1.936,80

23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 23)

2,87 160,000 459,20

24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 24)

7,47 160,000 1.195,20

25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 25)

22,23 26,000 577,98

26 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 26)

31,75 26,000 825,50

27 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 27)

42,03 26,000 1.092,78

28 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 28)

59,55 26,000 1.548,30

29 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el
contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 29)

25,06 24,000 601,44

30 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 30)

19,17 40,000 766,80

31 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 31)

66,31 20,000 1.326,20

32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 32)

18,20 20,000 364,00

33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 33)

20,51 40,000 820,40

34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 34)

21,02 20,000 420,40

35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 35)

2,59 40,000 103,60

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 36) 15,19 20,000 303,80
37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

54,46 12,000 653,52

EUR



Projecte de sistemes i avantprojecte d´explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-C

PRESSUPOST Data: 17/04/20 Pàg.: 3

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 37)

38 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 38)

197,38 12,000 2.368,56

39 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 39)

577,27 18,000 10.390,86

40 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 40)

268,98 12,000 3.227,76

41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 41)

32,66 8,000 261,28

42 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 42)

24,39 20,000 487,80

43 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 43)

108,06 4,000 432,24

44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 44) 22,43 40,000 897,20
45 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 45)

25,35 20,000 507,00

46 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 46)

82,66 20,000 1.653,20

47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 47)

23,14 20,000 462,80

48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 48)

23,14 20,000 462,80

49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 49)

21,77 20,000 435,40

50 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 50)

6,59 20,000 131,80

51 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 51)

6,59 20,000 131,80

52 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
52)

6,59 20,000 131,80

53 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

11,37 20,000 227,40

EUR
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interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 53)
54 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster

i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 54)

7,75 20,000 155,00

55 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 55) 2,70 20,000 54,00
56 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 56) 14,23 20,000 284,60
57 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 57)
16,62 20,000 332,40

58 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 58)

31,53 2,000 63,06

59 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
59)

4,90 20,000 98,00

60 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 60)

6,13 20,000 122,60

61 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 61)

19,32 4,000 77,28

62 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 62)

13,48 20,000 269,60

63 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 63)

14,50 20,000 290,00

64 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 64)

20,81 4,000 83,24

65 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 65)

18,04 2,000 36,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01 42.551,93

OBRA 01 BXU1-PCS-ING

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

8,70 300,000 2.610,00

2 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P -
67)

5,49 300,000 1.647,00

3 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)

5,09 300,000 1.527,00

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

13,32 200,000 2.664,00

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

14,10 200,000 2.820,00

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

5,76 400,000 2.304,00

EUR
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7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 72)

7,47 400,000 2.988,00

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 73)

2,42 400,000 968,00

9 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 74)

31,23 50,000 1.561,50

10 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 76)

0,24 400,000 96,00

11 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

246,45 2,000 492,90

12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 78)

99,71 2,000 199,42

13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 81)

22,61 50,000 1.130,50

14 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 82)

1,86 10,000 18,60

15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

36,27 40,000 1.450,80

16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

30,10 20,000 602,00

17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 91)

35,19 40,000 1.407,60

18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

28,94 20,000 578,80

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 93)

5,80 20,000 116,00

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)

44,73 20,000 894,60

21 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

145,40 10,000 1.454,00

22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

47,26 5,000 236,30

23 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal·lat (P - 80)

617,97 2,000 1.235,94

24 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 79) 246,40 10,000 2.464,00
25 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 75)

5,77 200,000 1.154,00

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 32.620,96

OBRA 01 BXU1-PCS-ING

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 84) 24,55 5,000 122,75
2 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub

d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 86)

31,81 25,000 795,25

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

2,90 50,000 145,00

4 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

49,86 50,000 2.493,00

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 96) 6,64 25,000 166,00
6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 97) 11,32 25,000 283,00
7 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 98)
5,80 200,000 1.160,00

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 100)

57,28 17,000 973,76

9 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 101)

63,00 12,000 756,00

10 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 102)

764,26 2,000 1.528,52

11 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos
(P - 103)

1.019,01 1,000 1.019,01

12 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 104)

54,41 44,000 2.394,04

13 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 105)

74,81 24,000 1.795,44

EUR
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14 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos (P - 106)

631,96 3,000 1.895,88

15 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos (P - 107)

1.025,64 2,000 2.051,28

16 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 108)

60,63 36,000 2.182,68

17 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 109)

66,94 24,000 1.606,56

18 HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos (P - 110)

749,01 3,000 2.247,03

19 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos (P - 111)

874,84 2,000 1.749,68

20 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 112)

142,20 30,000 4.266,00

21 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 113)

62,00 15,000 930,00

22 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 114)

16,47 5,000 82,35

23 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 115)

24,84 3,000 74,52

24 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 116)

19,59 3,000 58,77

25 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 117)

31,22 2,000 62,44

26 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 118)

103,83 1,000 103,83

27 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 119)

58,01 1,000 58,01

28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 120)

94,96 2,000 189,92

29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 121)

56,70 1,000 56,70

EUR
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30 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
122)

2,13 2,000 4,26

31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 123)

129,85 1,000 129,85

32 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 124)

129,08 1,000 129,08

33 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
125)

86,04 1,000 86,04

34 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 126) 218,39 1,000 218,39
35 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 127) 23,30 1,000 23,30
36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 130) 20,50 250,000 5.125,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 36.963,34

OBRA 01 BXU1-PCS-ING

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
83)

20,50 80,000 1.640,00

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 85) 26,00 150,000 3.900,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 129) 196,35 1,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 5.736,35

OBRA 01 BXU1-PCS-ING

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 128) 37,17 20,000 743,40

TOTAL CAPÍTOL 01.06 743,40

EUR
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

20,84 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,98 €
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

11,54 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,76 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,68 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,04 €
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,93 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

530,08 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,23 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-26 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

31,75 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,03 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc,
tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

59,55 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-29 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements
calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

25,06 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-30 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-31 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

66,31 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,20 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,19 €
(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,46 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,38 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat

577,27 €
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segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-40 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

268,98 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

32,66 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,39 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

108,06 €

(CENT VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,43 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

82,66 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-52 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-54 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70 €
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-56 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,23 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-57 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,62 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 31,53 €
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-60 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-61 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

19,32 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-64 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,81 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,04 €

(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Projecte de sistemes i avantprojecte d´explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-C

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/04/20 Pàg.: 6

P-66 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-67 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i
amb el desmuntatge inclòs

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-69 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-71 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-73 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-75 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

246,45 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 99,71 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-79 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 246,40 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-80 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

617,97 €

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-81 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 22,61 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-82 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,50 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-84 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,55 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,00 €
(VINT-I-SIS EUROS)

P-86 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

31,81 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-88 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

49,86 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-89 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,27 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-90 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-91 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-92 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,94 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-93 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-94 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,73 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-95 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

145,40 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-96 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,64 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-97 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 11,32 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-99 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,26 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-100 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-101 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)

P-102 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres, per a 4 usos

764,26 €

(SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-103 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

1.019,01 €

(MIL DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-104 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

54,41 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

74,81 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

631,96 €

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-107 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial , per a 4 usos

1.025,64 €

(MIL VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

60,63 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-109 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

749,01 €

(SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-111 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

874,84 €

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-112 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

142,20 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-113 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,00 €

(SEIXANTA-DOS EUROS)

P-114 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,47 €
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-115 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,84 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,59 €
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-117 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,22 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-118 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,83 €
(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-119 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 58,01 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-120 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 94,96 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-121 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,70 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-122 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,13 €
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-123 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-124 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

129,08 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-125 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

86,04 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-126 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 218,39 €
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 23,30 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-128 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,17 €
(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-129 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 196,35 €
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-130 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,50 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,39 €

Altres conceptes 5,39000 €

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

20,84 €

Altres conceptes 20,84000 €

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,98 €
Altres conceptes 12,98000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48 €

Altres conceptes 6,48000 €

P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

P-6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,67 €

Altres conceptes 6,67000 €

P-7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,81 €

Altres conceptes 8,81000 €

P-8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,56 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

11,54 €

Altres conceptes 11,54000 €

P-10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,50 €

Altres conceptes 10,50000 €

P-11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,76 €

Altres conceptes 20,76000 €

P-13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,68 €
Altres conceptes 0,68000 €

P-14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €
Altres conceptes 1,53000 €

P-15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,04 €
Altres conceptes 14,04000 €

P-16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,04 €
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Altres conceptes 1,04000 €

P-17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,93 €
Altres conceptes 2,93000 €

P-18 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

530,08 €

Altres conceptes 530,08000 €

P-19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,59 €

Altres conceptes 8,59000 €

P-21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,07 €

Altres conceptes 8,07000 €

P-23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,87 €

Altres conceptes 2,87000 €

P-24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,47 €

Altres conceptes 7,47000 €

P-25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,23 €

Altres conceptes 22,23000 €

P-26 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

31,75 €

Altres conceptes 31,75000 €

P-27 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,03 €

Altres conceptes 42,03000 €

P-28 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc,
tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

59,55 €

Altres conceptes 59,55000 €

P-29 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements
calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

25,06 €

Altres conceptes 25,06000 €

P-30 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,17 €

Altres conceptes 19,17000 €

P-31 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

66,31 €
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segons DIN 4843
Altres conceptes 66,31000 €

P-32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,20 €

Altres conceptes 18,20000 €

P-33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

20,51 €

Altres conceptes 20,51000 €

P-34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,02 €

Altres conceptes 21,02000 €

P-35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,19 €
Altres conceptes 15,19000 €

P-37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,46 €

Altres conceptes 54,46000 €

P-38 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,38 €

Altres conceptes 197,38000 €

P-39 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

577,27 €

Altres conceptes 577,27000 €

P-40 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

268,98 €

Altres conceptes 268,98000 €

P-41 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

32,66 €
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Altres conceptes 32,66000 €

P-42 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,39 €

Altres conceptes 24,39000 €

P-43 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

108,06 €

Altres conceptes 108,06000 €

P-44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,43 €
Altres conceptes 22,43000 €

P-45 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,35 €

Altres conceptes 25,35000 €

P-46 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

82,66 €

Altres conceptes 82,66000 €

P-47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

23,14 €

Altres conceptes 23,14000 €

P-48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

23,14 €

Altres conceptes 23,14000 €

P-49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,77 €

Altres conceptes 21,77000 €

P-50 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-51 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-52 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-53 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,37 €

Altres conceptes 11,37000 €

P-54 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,75 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-55 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70 €
Altres conceptes 2,70000 €

P-56 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,23 €
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Altres conceptes 14,23000 €

P-57 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,62 €

Altres conceptes 16,62000 €

P-58 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 31,53 €
Altres conceptes 31,53000 €

P-59 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,90 €

Altres conceptes 4,90000 €

P-60 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-61 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

19,32 €

Altres conceptes 19,32000 €

P-62 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

13,48 €

Altres conceptes 13,48000 €

P-63 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

14,50 €

Altres conceptes 14,50000 €

P-64 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,81 €

Altres conceptes 20,81000 €

P-65 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,04 €

Altres conceptes 18,04000 €

P-66 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,70 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-67 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i
amb el desmuntatge inclòs

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-68 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-69 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

13,32 €

Altres conceptes 13,32000 €

P-70 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,10 €
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Altres conceptes 14,10000 €

P-71 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,76 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-72 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

7,47 €

Altres conceptes 7,47000 €

P-73 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-74 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,23 €

Altres conceptes 31,23000 €

P-75 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,77 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,52000 €

Altres conceptes 2,25000 €

P-76 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-77 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

246,45 €

Altres conceptes 246,45000 €

P-78 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 99,71 €
Altres conceptes 99,71000 €

P-79 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 246,40 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67000 €

Altres conceptes 11,73000 €

P-80 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

617,97 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

545,21000 €

Altres conceptes 72,76000 €

P-81 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 22,61 €
Altres conceptes 22,61000 €

P-82 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,86 €

Altres conceptes 1,86000 €

P-83 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,50 €
Altres conceptes 20,50000 €

P-84 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,55 €
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Altres conceptes 24,55000 €

P-85 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,00 €
Altres conceptes 26,00000 €

P-86 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

31,81 €

Altres conceptes 31,81000 €

P-87 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-88 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

49,86 €

Altres conceptes 49,86000 €

P-89 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,27 €

Altres conceptes 36,27000 €

P-90 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

30,10 €

Altres conceptes 30,10000 €

P-91 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-92 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,94 €

Altres conceptes 28,94000 €

P-93 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €
Altres conceptes 5,80000 €

P-94 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,73 €

Altres conceptes 44,73000 €

P-95 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

145,40 €

Altres conceptes 145,40000 €

P-96 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,64 €
Altres conceptes 6,64000 €

P-97 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 11,32 €
Altres conceptes 11,32000 €

P-98 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,80 €

Projecte de sistemes i avantprojecte d´explotació de la xarxa tramviària unificada.
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut (Pressupost - Fase 1)
BXU1-PCS-ING-00-000-PM-00144-C

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/04/20 Pàg.: 8

Altres conceptes 5,80000 €

P-99 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,26 €

Altres conceptes 47,26000 €

P-100 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

57,28 €

Altres conceptes 57,28000 €

P-101 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

63,00 €

Altres conceptes 63,00000 €

P-102 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres, per a 4 usos

764,26 €

Altres conceptes 764,26000 €

P-103 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

1.019,01 €

Altres conceptes 1.019,01000 €

P-104 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

54,41 €

Altres conceptes 54,41000 €

P-105 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

74,81 €

Altres conceptes 74,81000 €

P-106 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

631,96 €

Altres conceptes 631,96000 €

P-107 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial , per a 4 usos

1.025,64 €
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Altres conceptes 1.025,64000 €

P-108 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

60,63 €

Altres conceptes 60,63000 €

P-109 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

Altres conceptes 66,94000 €

P-110 HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

749,01 €

Altres conceptes 749,01000 €

P-111 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

874,84 €

Altres conceptes 874,84000 €

P-112 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

142,20 €

Altres conceptes 142,20000 €

P-113 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,00 €

Altres conceptes 62,00000 €

P-114 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,47 €
Altres conceptes 16,47000 €

P-115 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,84 €

Altres conceptes 24,84000 €

P-116 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,59 €
Altres conceptes 19,59000 €

P-117 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,22 €

Altres conceptes 31,22000 €

P-118 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,83 €
Altres conceptes 103,83000 €

P-119 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 58,01 €
Altres conceptes 58,01000 €

P-120 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 94,96 €
Altres conceptes 94,96000 €
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P-121 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,70 €

Altres conceptes 56,70000 €

P-122 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,13 €
Altres conceptes 2,13000 €

P-123 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

129,85 €

Altres conceptes 129,85000 €

P-124 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

129,08 €

Altres conceptes 129,08000 €

P-125 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

86,04 €

Altres conceptes 86,04000 €

P-126 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 218,39 €
Altres conceptes 218,39000 €

P-127 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 23,30 €
Altres conceptes 23,30000 €

P-128 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,17 €
Altres conceptes 37,17000 €

P-129 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 196,35 €
Altres conceptes 196,35000 €

P-130 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,50 €
Altres conceptes 20,50000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 42.551,93
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 32.620,96
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 36.963,34
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5.736,35
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 743,40
OBRA 01  BXU1-PCS-ING 118.615,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

118.615,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  BXU1-PCS-ING 118.615,98

118.615,98

euros
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

En aquest annex es tracta el Pla de Treballs del tram objecte del present projecte. 

2.   DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI  

El present annex es redacta per exposar el desenvolupament dels treballs corresponents a la Fase 1 del 
Projecte de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1: Plaça de les Glòries - carrer Girona). 

La durada estimada dels treballs és de 16 mesos. 

S’ha considerat que es realitza prèviament els estudis d’execució, els desenvolupaments tecnològics, les 
proves de fàbrica i els subministraments, 4.5 mesos abans de l’inici de les obres. 

Per tant, la durada estimada dels treballs serà de 20.5 mesos, resultat de considerar els 4.5 mesos d’avanç 
per estudis, desenvolupaments i subministraments més els 16 mesos d’execució de les obres. 

La planificació de les obres s'ha dividit en dos blocs de tasques: 

 Obra Tramificada 

 Obra no Tramificada 

2.1.   OBRA TRAMIFICADA 

Es consideren en aquest bloc aquelles tasques que requereixin una coordinació d'execució amb els treballs 
objecte del projecte d'infraestructures i urbanització. 

D'acord a la planificació definida pel projecte d'infraestructures i urbanització, donat que es pretén el 
desenvolupament dels treballs en quatre fronts simultanis, s’ha subdividit el àmbit en els següents 
subtrams: 

 Plaça de les Glòries (Canòpia urbana) 
 Del carrer Castillejos al carrer Lepant (inclosa cruïlla Castillejos – exclosa cruïlla Lepant) 

 Del carrer Lepant fins al carrer Nàpols (inclosa cruïlla Lepant – exclosa cruïlla Nàpols) 
 Del carrer Nàpols fins al carrer Girona (inclosa cruïlla Nàpols) 

En el programa de treballs d’urbanització s’han agrupat les activitats en els subtrams indicats anteriorment, 
i dins de cada subtram per illes de cases a la zona de la Diagonal i per zones a l’àmbit de Canòpia. Dins 
de cada subtram s’ha diferenciat les tasques relacionades amb l’execució de via, incloses les tasques 
d’urbanització del corredor necessari per a la implantació de la via, canalitzacions associades, feines per 
a instalꞏlacions i sistemes, parades, etc., i les tasques relacionades estrictament amb la urbanització. 

Per a cada un d'aquests subtrams s'han extret i incorporat des del Planning d'urbanització " TRAMDIAG-
PTFase1-A24-PTreballs-Ed2" les fites corresponents a la posada a disposició de les infraestructures 
necessàries per a l'execució dels treballs de Sistemes. 

D'acord a l'Annex 24 del Projecte d'urbanització, els treballs a realitzar a l’àmbit de Canòpia tenen 
condicionants específics que es resumeixen a continuació: 

 El servei del tramvia ha de mantenir-se en funcionament, limitant al màxim el temps d’aturada. 
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 Cal compaginar l’obra d’urbanització amb l’obra d’ampliació del vestíbul del metro, aquest punt és 
crític, per tant s’ha previst l’execució del vestíbul en dos fases, per tal de reduir l’afectació al tramvia 
al màxim. L’execució de la segona fase del vestíbul condiciona les obres d’urbanització sobre el 
vestíbul i la finalització dels treballs. 

 La mobilitat no s’ha d’afectar: 

 Es mantenen les línies de BUS existents, desplaçant les parades i mantenint les distancies de 
les parades provisionals a les de la resta de les línies. 

 Mantenir oberts als vianants els accessos a DHUB, mercat dels Encants, Estació Glòries de la 
línia 1 de Metro així com les connexions amb l’entorn proper. Diagonal, connexió bandes mar i 
muntanya de la Gran Via, Meridiana, etc. 

 Les obres d’execució del túnel de Gran Via estaran en execució al moment de l’inici dels treballs 
això implica: 
 S’han de mantenir els actuals vials vehiculars provisionals a la Gran via direcció Besòs i 

direcció centre. 
 S’ha de mantenir en funcionament el dipòsit de freàtic situat a la cantonada Gran Via / Badajoz. 
 S’aprofiten les calçades i parades d’autobusos existents per les parades provisionals de les 

línies que avui s’aturen a Glòries. 

2.2.   OBRA NO TRAMIFICADA 

S'inclouen en aquest bloc les prestacions transversals i per a les quals l'execució no té un condicionant 
geogràfic lligat a la planificació dels treballs d'urbanització. 

Inicialment, i amb caràcter previ a l’inici de l’obra, s’ha previst la realització de l'enginyeria de detall per al 
conjunt dels sistemes, especificacions funcionals i tècniques complertes dels equips i les interfícies. Per 
aquestes tasques s’ha considerat una durada estimada de 3 mesos.  

A continuació, i amb un inici previ a l'arrencada dels treballs de l'obra tramificada, s'ha previst la realització 
dels desenvolupaments tecnològics, subministraments i aprovisionaments de materials i proves 
d'acceptació en fabrica (FAT). 

En el bloc indicat específicament en el Pla de Treballs con "Obra no tramificada", s’ha desgranat l’evolució 
de les prestacions prenent l’organització per subsistemes tècnics. 

A la fi d'aquest bloc s'inclou la tasca “Proves i Posada en marxa del tramvia”, en la qual s'inclouen: 

 Proves d'acceptació en lloc (SAT) 

 Proves d’integració 
 Marxa en blanc  
 Recepcions provisionals d’instalꞏlacions fixes i d'equips embarcats 

No s'ha inclòs l'assistència tècnica estesa després de la marxa en blanc, període de garantia i recepció 
definitiva, ja que la seva finalització ve condicionada per la consecució íntegra dels objectius FDMS 
individuals. 
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3.   APÈNDIX 1: PLA DE TREBALLS 

 



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FASE 1 447 días lun 15/01/18 mar 01/10/19

2 ESTUDIS D'EXECUCIÓ 60 días lun 15/01/18 vie 06/04/18

3 SUBMINISTRAMENTS, DESENVOLUPAMENTS I 
PROVES DE FÀBRICA

60 días lun 26/03/18 vie 15/06/18

4 OBRA TRAMIFICADA 233 días vie 01/06/18 mar 23/04/19

5 SUBTRAM 0 CANÒPIA 206 días vie 15/06/18 vie 29/03/19

6 FASE 2A 66 días vie 15/06/18 vie 14/09/18

7 F2A.1 Zona en execució Av. Diagonal entre 
C.Cartagena i C.Castillejos

55 días lun 25/06/18 vie 07/09/18

8 Posta disposició de canalitzacions enterrades, 
formigó estructural de via i carril de via

0 días lun 25/06/18 lun 25/06/18

9 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días lun 25/06/18 vie 06/07/18

10 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días lun 25/06/18 vie 06/07/18

11 Posta a disposició de plataforma per a execució 
de paviments de via

0 días vie 06/07/18 vie 06/07/18

12 Posta a disposició de canalitzacions enterrades i 
baculs o suports de mobiliari urbá

0 días lun 20/08/18 lun 20/08/18

13 CTTV - Camères 15 días lun 20/08/18 vie 07/09/18

14 F2A.3 Construcció de nova plataforma tramviaria66 días vie 15/06/18 vie 14/09/18

15 Posta disposició de canalitzacions enterrades, 
formigó estructural de via i carril de via

0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18

16 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 20 días vie 15/06/18 jue 12/07/18

17 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 20 días vie 15/06/18 jue 12/07/18

18 SAE - Etiquetes SAE 20 días vie 15/06/18 jue 12/07/18

19 Posta a disposició de plataforma per a execució 
de paviments de via

0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18

20 Posta a disposición d'aparells de via 0 días lun 06/08/18 lun 06/08/18

21 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Accionaments motoritzat

30 días lun 06/08/18 vie 14/09/18

22 Posta disposició de canalitzacions enterrades i 
basaments

0 días lun 06/08/18 lun 06/08/18

23 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Senyals i 
plaques

15 días lun 06/08/18 vie 24/08/18

24 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 15 días lun 06/08/18 vie 24/08/18

25 F2A.5 Execució nova urbanització plaça davant 
museu DHUB i zona C. Cartagena

20 días lun 06/08/18 vie 31/08/18

26 Posta disposició de canalitzacions enterrades, 
formigó estructural de via i carril de via

0 días lun 06/08/18 lun 06/08/18

27 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días lun 06/08/18 vie 17/08/18

28 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días lun 06/08/18 vie 17/08/18

29 SAE - Etiquetes SAE 10 días lun 06/08/18 vie 17/08/18

30 Posta a disposició de plataforma per a execució 
de paviments de via

0 días vie 17/08/18 vie 17/08/18

31 Posta a disposició de canalitzacions enterrades i 
baculs o suports de mobiliari urbá

0 días lun 13/08/18 lun 13/08/18

32 CTTV - Camères 15 días lun 13/08/18 vie 31/08/18

25/06

06/07

20/08

15/06

12/07

06/08

06/08

06/08

17/08

13/08

S-4 S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 S65 S67 S69 S71 S73 S75 S77 S79 S81 S83 S85 S87 S89 S91
mes 1 mes 4 mes 7 mes 10 mes 13 mes 16 mes 19 mes 22

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 19 - Pla de treballs (Fase 1).

BXU1‐PCS‐ING‐10‐000‐PM‐00145‐B00.mpp Página 1



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

33 F2A.6 Execució de rasant definitiva de Gran Via 10 días vie 29/06/18 jue 12/07/18

34 Posta disposició de canalitzacions enterrades, 
formigó estructural de via i carril de via

0 días vie 29/06/18 vie 29/06/18

35 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días vie 29/06/18 jue 12/07/18

36 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días vie 29/06/18 jue 12/07/18

37 SAE - Etiquetes SAE 10 días vie 29/06/18 jue 12/07/18

38 Posta a disposició de plataforma per a execució 
de paviments de via

0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18

39 F2A.7 Execució connexió carres Cartagena i Àlab41 días lun 02/07/18 lun 27/08/18

40 Posta disposició de canalitzacions enterrades, 
formigó estructural de via i carril de via

0 días lun 02/07/18 lun 02/07/18

41 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días lun 02/07/18 vie 13/07/18

42 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días lun 02/07/18 vie 13/07/18

43 SAE - Etiquetes SAE 10 días lun 02/07/18 vie 13/07/18

44 Posta a disposició de plataforma per a execució 
de paviments de via

0 días vie 13/07/18 vie 13/07/18

45 Posta a disposición d'aparells de via 0 días mar 31/07/18 mar 31/07/18

46 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Accionaments motoritzat

20 días mar 31/07/18 lun 27/08/18

47 FASE 2B 110 días vie 07/09/18 jue 07/02/19

48 F2B.4 Execució connexió carrers Cartagena i 
Àlaba

50 días vie 07/09/18 jue 15/11/18

49 Posta a disposición d'aparells de via 0 días vie 07/09/18 vie 07/09/18

50 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Accionaments motoritzat

20 días vie 07/09/18 jue 04/10/18

51 Posta disposició de canalitzacions enterrades i 
basaments

0 días mié 17/10/18 mié 17/10/18

52 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Senyals i 
plaques

10 días mié 17/10/18 mar 30/10/18

53 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días mié 17/10/18 mar 30/10/18

54 Posta a disposició de canalitzacions enterrades i 
baculs o suports de mobiliari urbá

0 días vie 02/11/18 vie 02/11/18

55 CTTV - Camères 10 días vie 02/11/18 jue 15/11/18

56 F2B.6 Execució nova urbanització plaça davant 
museu DHUB

56 días jue 22/11/18 jue 07/02/19

57 Posta a disposición d'aparells de via 0 días jue 22/11/18 jue 22/11/18

58 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Accionaments motoritzat

20 días jue 22/11/18 mié 19/12/18

59 PARADA GLÒRIES 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

60 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i d'infraestructures i armari tècnic 
de parada

0 días lun 03/12/18 lun 03/12/18

61 SIV - Pantalles SIV 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

62 SCADA - PLC 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

63 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accés 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

64 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

29/06

12/07

02/07

13/07

31/07

07/09

17/10

02/11

22/11

03/12

S-4 S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 S65 S67 S69 S71 S73 S75 S77 S79 S81 S83 S85 S87 S89 S91
mes 1 mes 4 mes 7 mes 10 mes 13 mes 16 mes 19 mes 22
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

65 MEGAFONIA - Amplificador 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

66 CTTV - Equips Parada 40 días lun 03/12/18 vie 25/01/19

67 Posta disposició de canalitzacions enterrades i 
basaments

0 días vie 23/11/18 vie 23/11/18

68 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Enclavament
electrònic

55 días vie 23/11/18 jue 07/02/19

69 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Senyals i 
plaques

15 días vie 23/11/18 jue 13/12/18

70 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 15 días vie 23/11/18 jue 13/12/18

71 FASE 3 TANCAMENT TRAMVIA (3 mesos) 66 días vie 28/12/18 vie 29/03/19

72 Posta a disposició de marquesines i mobiliari de 
parada

0 días lun 28/01/19 lun 28/01/19

73 CTTV - Camères 10 días lun 28/01/19 vie 08/02/19

74 MEGAFONIA - Altaveus 10 días lun 28/01/19 vie 08/02/19

75 Posta a disposició de l'equipament tècnic de l'antiga
estació de Glòries

0 días vie 28/12/18 vie 28/12/18

76 BITLLÈTICA: Reubicació DABs existents 3 días mié 20/02/19 vie 22/02/19

77 Finalització treballs 0 días jue 28/02/19 jue 28/02/19

78 F3.7 Proves i posada en marxa del tramvia 22 días jue 28/02/19 vie 29/03/19

79 SUBTRAM 1 105 días vie 01/06/18 jue 25/10/18

80 Canòpia a c/ Lepant 105 días vie 01/06/18 jue 25/10/18

81 Castillejos - Padilla 20 días vie 01/06/18 jue 28/06/18

82 VIA, Castillejos - Padilla 13 días vie 01/06/18 mar 19/06/18

83 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mié 06/06/18 mié 06/06/18

84 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mié 06/06/18 mar 19/06/18

85 SAE - Etiquetes SAE 10 días mié 06/06/18 mar 19/06/18

86 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mar 19/06/18 mar 19/06/18

87 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días vie 01/06/18 vie 01/06/18

88 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días vie 01/06/18 jue 14/06/18

89 URBANITZACIÓ Castillejos - Padilla 15 días vie 08/06/18 jue 28/06/18

90 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días vie 08/06/18 vie 08/06/18

91 CTTV - Camères 15 días vie 08/06/18 jue 28/06/18

92 Padilla - Lepant 83 días jue 21/06/18 lun 15/10/18

93 VIA, Padilla - Lepant 83 días jue 21/06/18 lun 15/10/18

94 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mar 26/06/18 mar 26/06/18

95 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mar 26/06/18 lun 09/07/18

96 SAE - Etiquetes SAE 10 días mar 26/06/18 lun 09/07/18

97 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días lun 09/07/18 lun 09/07/18
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98 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días jue 21/06/18 jue 21/06/18

99 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días jue 21/06/18 mié 04/07/18

100 PARADA MONUMENTAL (6) 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

101 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i d'infraestructures, 
marquesines i armari tècnic de parada

0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18

102 SIV - Pantalles SIV 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

103 SCADA - PLC 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

104 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accé 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

105 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

106 MEGAFONIA - Amplificador i Altaveus 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

107 CTTV - Equips Parada 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

108 BITLLÈTICA - Instalꞏlació DABs 45 días mar 14/08/18 lun 15/10/18

109 URBANITZACIÓ Padilla - Lepant 15 días vie 06/07/18 jue 26/07/18

110 Posta a disposició de canalitzacions enterrades0 días vie 06/07/18 vie 06/07/18

111 CTTV - Camères 15 días vie 06/07/18 jue 26/07/18

112 AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ PL. GLÒRIES 40 días vie 31/08/18 jue 25/10/18

113 Posta a disposició de Subestació 0 días vie 31/08/18 vie 31/08/18

114 SCADA - PLC 40 días vie 31/08/18 jue 25/10/18

115 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accés 40 días vie 31/08/18 jue 25/10/18

116 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 40 días vie 31/08/18 jue 25/10/18

117 CTTV - Camères 40 días vie 31/08/18 jue 25/10/18

118 SUBTRAM 2 181 días jue 14/06/18 jue 21/02/19

119 C/Lepant a C/Nàpols 181 días jue 14/06/18 jue 21/02/19

120 Consell de Cent - Marina 39 días mié 03/10/18 lun 26/11/18

121 VIA, Consell de Cent - Marina 14 días mié 03/10/18 lun 22/10/18

122 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mar 09/10/18 mar 09/10/18

123 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mar 09/10/18 lun 22/10/18

124 SAE - Etiquetes SAE 10 días mar 09/10/18 lun 22/10/18

125 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18

126 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días mié 03/10/18 mié 03/10/18

127 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días mié 03/10/18 mar 16/10/18

128 URBANITZACIÓ Consell de Cent - Marina 15 días mar 06/11/18 lun 26/11/18

129 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días mar 06/11/18 mar 06/11/18

130 CTTV - Camères 15 días mar 06/11/18 lun 26/11/18

131 Marina - Sardenya 64 días vie 05/10/18 mié 02/01/19

132 VIA, Marina - Sardenya 13 días vie 05/10/18 mar 23/10/18
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133 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mié 10/10/18 mié 10/10/18

134 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mié 10/10/18 mar 23/10/18

135 SAE - Etiquetes SAE 10 días mié 10/10/18 mar 23/10/18

136 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mar 23/10/18 mar 23/10/18

137 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días vie 05/10/18 vie 05/10/18

138 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días vie 05/10/18 jue 18/10/18

139 URBANITZACIÓ Marina - Sardenya 15 días jue 13/12/18 mié 02/01/19

140 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días jue 13/12/18 jue 13/12/18

141 CTTV - Camères 15 días jue 13/12/18 mié 02/01/19

142 Aragó - Sicília 31 días mar 16/10/18 mar 27/11/18

143 VIA, Aragó - Sicília 12 días mar 16/10/18 mié 31/10/18

144 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días jue 18/10/18 jue 18/10/18

145 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días jue 18/10/18 mié 31/10/18

146 SAE - Etiquetes SAE 10 días jue 18/10/18 mié 31/10/18

147 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mié 31/10/18 mié 31/10/18

148 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días mar 16/10/18 mar 16/10/18

149 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días mar 16/10/18 lun 29/10/18

150 URBANITZACIÓ Aragó - Sicília 15 días mié 07/11/18 mar 27/11/18

151 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días mié 07/11/18 mié 07/11/18

152 CTTV - Camères 15 días mié 07/11/18 mar 27/11/18

153 Sicília - Nàpols 91 días jue 14/06/18 jue 18/10/18

154 VIA, Sicília - Nàpols 91 días jue 14/06/18 jue 18/10/18

155 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días vie 22/06/18 vie 22/06/18

156 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días vie 22/06/18 jue 05/07/18

157 SAE - Etiquetes SAE 10 días vie 22/06/18 jue 05/07/18

158 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días jue 05/07/18 jue 05/07/18

159 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días jue 14/06/18 jue 14/06/18

160 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días jue 14/06/18 mié 27/06/18

161 PARADA SICÍLIA (5) 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

162 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i d'infraestructures, 
marquesines i armari tècnic de parada

0 días vie 17/08/18 vie 17/08/18

163 SIV - Pantalles SIV 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

164 SCADA - PLC 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18
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165 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accé 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

166 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

167 MEGAFONIA - Amplificador i Altaveus 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

168 CTTV - Equips Parada 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

169 BITLLÈTICA - Instalꞏlació DABs 45 días vie 17/08/18 jue 18/10/18

170 URBANITZACIÓ Sicília - Nàpols 10 días lun 18/06/18 vie 29/06/18

171 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días lun 18/06/18 lun 18/06/18

172 CTTV - Camères 10 días lun 18/06/18 vie 29/06/18

173 SUBESTACIÓ PL. HISPANITAT 40 días vie 28/12/18 jue 21/02/19

174 Posta a disposició de Subestació 0 días vie 28/12/18 vie 28/12/18

175 SCADA - PLC 40 días vie 28/12/18 jue 21/02/19

176 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accés 40 días vie 28/12/18 jue 21/02/19

177 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 40 días vie 28/12/18 jue 21/02/19

178 CTTV - Camères 40 días vie 28/12/18 jue 21/02/19

179 SUBTRAM 3 212 días lun 02/07/18 mar 23/04/19

180 C/Nàpols a c/ Girona 212 días lun 02/07/18 mar 23/04/19

181 Nàpols - Roger de Flor 26 días lun 02/07/18 lun 06/08/18

182 VIA, Nàpols - Roger de Flor 25 días lun 02/07/18 vie 03/08/18

183 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días lun 02/07/18 lun 02/07/18

184 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días lun 02/07/18 vie 13/07/18

185 SAE - Etiquetes SAE 10 días lun 02/07/18 vie 13/07/18

186 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días vie 13/07/18 vie 13/07/18

187 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días lun 23/07/18 lun 23/07/18

188 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días lun 23/07/18 vie 03/08/18

189 URBANITZACIÓ Nàpols - Roger de Flor 15 días mar 17/07/18 lun 06/08/18

190 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días mar 17/07/18 mar 17/07/18

191 CTTV - Camères 15 días mar 17/07/18 lun 06/08/18

192 Roger de Flor - Pg. de Sant Joan 27 días lun 09/07/18 mar 14/08/18

193 VIA, Roger de Flor - Pg. de Sant Joan 12 días lun 09/07/18 mar 24/07/18

194 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mié 11/07/18 mié 11/07/18

195 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días mié 11/07/18 mar 24/07/18

196 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mié 11/07/18 mar 24/07/18

197 SAE - Etiquetes SAE 10 días mié 11/07/18 mar 24/07/18

198 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mar 24/07/18 mar 24/07/18

199 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días lun 09/07/18 lun 09/07/18
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200 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Senyals i 
plaques

10 días lun 09/07/18 vie 20/07/18

201 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días lun 09/07/18 vie 20/07/18

202 URBANITZACIÓ Roger de Flor - Pg. de Sant 
Joan

15 días mié 25/07/18 mar 14/08/18

203 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días mié 25/07/18 mié 25/07/18

204 CTTV - Camères 15 días mié 25/07/18 mar 14/08/18

205 Pg. de Sant Joan - Mallorca 23 días jue 09/08/18 lun 10/09/18

206 VIA, Pg. de Sant Joan - Mallorca 23 días jue 09/08/18 lun 10/09/18

207 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18

208 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mar 14/08/18 lun 27/08/18

209 SAE - Etiquetes SAE 10 días mar 14/08/18 lun 27/08/18

210 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días lun 27/08/18 lun 27/08/18

211 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días jue 09/08/18 jue 09/08/18

212 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días jue 09/08/18 mié 22/08/18

213 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días mar 21/08/18 mar 21/08/18

214 CTTV - Camères 15 días mar 21/08/18 lun 10/09/18

215 Mallorca - Bailèn 55 días mar 30/10/18 lun 14/01/19

216 VIA, Mallorca - Bailèn 55 días mar 30/10/18 lun 14/01/19

217 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días jue 01/11/18 jue 01/11/18

218 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días jue 01/11/18 mié 14/11/18

219 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días jue 01/11/18 mié 14/11/18

220 SAE - Etiquetes SAE 10 días jue 01/11/18 mié 14/11/18

221 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mié 14/11/18 mié 14/11/18

222 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días mar 30/10/18 mar 30/10/18

223 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días mar 30/10/18 lun 12/11/18

224 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Enclavament electrònic

55 días mar 30/10/18 lun 14/01/19

225 Posta a disposición d'aparells de via 0 días mié 21/11/18 mié 21/11/18

226 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - 
Accionaments motoritzat

30 días mié 21/11/18 mar 01/01/19

227 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días jue 22/11/18 jue 22/11/18

228 CTTV - Camères 15 días jue 22/11/18 mié 12/12/18

229 Bailèn - Girona 83 días vie 28/12/18 mar 23/04/19

230 VIA, Bailèn - Girona 83 días vie 28/12/18 mar 23/04/19

231 Posta disposició de canalitzacions enterrades,
formigó estructural de via i carril de via

0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19
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232 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Llaços 10 días mié 02/01/19 mar 15/01/19

233 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Detectors sol 10 días mié 02/01/19 mar 15/01/19

234 SAE - Etiquetes SAE 10 días mié 02/01/19 mar 15/01/19

235 Posta a disposició de plataforma per a 
execució de paviments de via

0 días mar 15/01/19 mar 15/01/19

236 Posta disposició de canalitzacions enterrades 
i basaments

0 días vie 28/12/18 vie 28/12/18

237 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA - Senyals i 
plaques

10 días vie 28/12/18 jue 10/01/19

238 SENYALITZACIÓ VIÀRIA - Semàfors 10 días vie 28/12/18 jue 10/01/19

239 PARADA VERDAGUER (4) 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

240 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i d'infraestructures, 
marquesines i armari tècnic de parada

0 días mié 20/02/19 mié 20/02/19

241 SIV - Pantalles SIV 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

242 SCADA - PLC 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

243 XARXA COMUNICACIONS - Equips d'accé 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

244 TELEFONIA I INTERFONIA - Equips 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

245 MEGAFONIA - Amplificador i Altaveus 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

246 CTTV - Equips Parada 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

247 BITLLÈTICA - Instalꞏlació DABs 45 días mié 20/02/19 mar 23/04/19

248 Posta a disposició de canalitzacions 
enterrades i baculs o suports de mobiliari urbá

0 días vie 18/01/19 vie 18/01/19

249 CTTV - Camères 15 días vie 18/01/19 jue 07/02/19

250 OBRA NO TRAMIFICADA 262 días lun 18/06/18 mar 18/06/19

251 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 262 días lun 18/06/18 mar 18/06/19

252 Modificació llaços existents Trambesòs 135 días lun 18/06/18 vie 21/12/18

253 Modificació antenes embarcades 30 días vie 28/12/18 jue 07/02/19

254 Instalꞏlació modificació Sistema VAB Track (nova 
configuració Glòries)

12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

255 Instalꞏlació modificació Sistema VAB Track 20 días mié 22/05/19mar 18/06/1

256 SENYALITZACIÓ VIÀRIA 262 días lun 18/06/18 mar 18/06/19

257 Nous Detectors sol infraestructures existents 
TramBèsos

135 días lun 18/06/18 vie 21/12/18

258 Reemplaçament embarcat existent + Instalꞏlació 
embarcat nou

30 días vie 28/12/18 jue 07/02/19

259 Desinstalꞏlació Detectors sol existents TramBèsos 57 días lun 01/04/19 mar 18/06/19

260 SAE 91 días mar 12/02/19 mar 18/06/19

261 Instalꞏlació ampliació aplicatiu SAE (modificació 
Canòpia)

12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

262 Instalꞏlació ampliació aplicatiu SAE 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

263 SIV 91 días mar 12/02/19 mar 18/06/19

264 Instalꞏlació ampliació aplicatiu SIV (modificació Canòpia12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

265 Instalꞏlació ampliació aplicatiu SIV 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

15/01

28/12

20/02

18/01

S-4 S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 S65 S67 S69 S71 S73 S75 S77 S79 S81 S83 S85 S87 S89 S91
mes 1 mes 4 mes 7 mes 10 mes 13 mes 16 mes 19 mes 22
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

266 SCADA 91 días mar 12/02/19 mar 18/06/19

267 Integració nous equips en aplicatiu SCADA 
(modificació Canòpia)

12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

268 Integració nous equips en aplicatiu SCADA 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

269 XARXA DE COMUNICACIONS 197 días lun 20/08/18 mar 21/05/19

270 Posta a disposició de multitubulars entre PCC 
TramBèsos - nova estació Glòries

0 días lun 20/08/18 lun 20/08/18

271 Cablejat PCC TramBèsos - nova estació Glòries 70 días lun 20/08/18 vie 23/11/18

272 Posta a disposició de multitubulars entre nova estació 
Glòries - Verdaguer

0 días jue 13/12/18 jue 13/12/18

273 Cablejat nova estació Glòries - Verdaguer 30 días jue 13/12/18 mié 23/01/19

274 Instalꞏlació programari Gestió Xarxa (modificació 
Canòpia)

10 días lun 28/01/19 vie 08/02/19

275 Instalꞏlació programari Gestió Xarxa 20 días mié 24/04/19 mar 21/05/19

276 RÀDIO D'EXPLOTACIÓ 20 días mié 24/04/19 mar 21/05/19

277 Proves i reconfiguració 20 días mié 24/04/19 mar 21/05/19

278 MEGAFONIA 91 días mar 12/02/19 mar 18/06/19

279 Integració nous equips en aplicatiu MEGAFONIA 
(modificació Canòpia)

12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

280 Integració nous equips en aplicatiu MEGAFONIA 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

281 CCTV 91 días mar 12/02/19 mar 18/06/19

282 Integració nous equips en aplicatiu CCTV (modificació 
Canòpia)

12 días mar 12/02/19 jue 28/02/19

283 Integració nous equips en aplicatiu CCTV 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

284 BITLLÈTICA 82 días lun 25/02/19 mar 18/06/19

285 Integració nous equips en aplicatiu BITLLÈTICA 
(modificació Canòpia)

5 días lun 25/02/19 vie 01/03/19

286 Integració nous equips en aplicatiu BITLLÈTICA 20 días mié 22/05/19 mar 18/06/19

287 PROVES I POSADA EN MARXA DEL TRAMVIA 75 días mié 19/06/19 mar 01/10/19

288 SEGURETAT I SALUT 447 días lun 15/01/18 mar 01/10/19

20/08

13/12

S-4 S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 S65 S67 S69 S71 S73 S75 S77 S79 S81 S83 S85 S87 S89 S91
mes 1 mes 4 mes 7 mes 10 mes 13 mes 16 mes 19 mes 22

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES. 

Annex 19 - Pla de treballs (Fase 1).
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1.   JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures.cat, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit 
import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes 
abans esmentats. 

Així, per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 euros, el percentatge 
d’increment d’aplicació en aquest cas és del 0%. 

Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba en la comarca del Barcelonès, serà d’aplicació 
un percentatge d’increment del 0%. 

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar en aquest projecte és del 5%. 
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MA D'OBRA

A010000 h Cap d'obra 30,13000 €
A011000 h Administratiu d'obra 18,71000 €
A012000 h Ajudant d'obra 26,77000 €
A01S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 71,67000 €
A01T000 h Tècnic mig o superior 38,00000 €
A0100000 h Cap d'obra 30,13000 €
A0101000 h Administratiu d'obra 18,71000 €
A0102000 h Ajudant d'obra 26,77000 €
A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 71,67000 €
A010T000 h Tècnic mig o superior 38,00000 €
A0111000 h Encarregat d'obra 26,14000 €
A0112000 h Cap de colla 24,76000 €
A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 73,37000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €
A0140000 h Manobre 19,52000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,76000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,38000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,76000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,52000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €
C1503000 h Camió grua 45,42000 €
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
17,84000 €

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 163,71000 €
C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut 34,77000 €
C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 26,59000 €
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 45,42000 €
C1Z13430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a seguretat i salut 73,05000 €
C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 88,61000 €
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 47,81000 €
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 50,90000 €
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,41000 €
C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 5,76000 €
C1Z2F000 h Màquina taladradora per a seguretat i salut 3,35000 €
C1ZQB330 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6

m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

182,26000 €

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

182,26000 €

C1ZQD350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €
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MATERIALS

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

1,68000 €

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional
de femella i volandera, per a seguretat i salut

5,10000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,00000 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,23000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,52000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,13000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

19,85000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,36000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,17000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,95000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,35000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,15000 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10,99000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,00000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,77000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i

UNE-EN 12083
0,99000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79000 €
B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat

segons UNE-EN 14593-1
504,84000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,65000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,18000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,32000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,69000 €
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MATERIALS

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

2,73000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,11000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,17000 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

30,24000 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,03000 €

B145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

56,71000 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents
o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

23,87000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,26000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

63,15000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

17,33000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,53000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

20,02000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,47000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,47000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

51,87000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

187,98000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

549,78000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

256,17000 €
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B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

31,10000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

102,91000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,36000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
24,14000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

78,72000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,04000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,04000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,73000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

6,28000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

10,83000 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,38000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,57000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,55000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
15,83000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,03000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,67000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,84000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

18,40000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,84000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,82000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,88000 €
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,69000 €
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B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 3,74000 €
B1510007 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures 3,36000 €
B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos,

per a seguretat i salut
19,67000 €

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,31000 €
B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a

seguretat i salut
4,56000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o

extrem, per a seguretat i salut
1,14000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut

23,54000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,47000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,27000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s

437,82000 €

B15A0024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 250,34000 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67000 €
B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques per a

conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra

545,21000 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 21,53000 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,14000 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,52000 €
B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,38000 €
B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,01000 €
B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,77000 €
B1RE1000 u Pneumàtic reciclat amb tall de disc o serra, per a 10 usos, per a seguretat i salut 8,70000 €
B1Z003G0 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm, per a seguretat i salut 17,70000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
59,55000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,96000 €
B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,03000 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 18,26000 €
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,36000 €
B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080 , per a seguretat i salut
1,28000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,58000 €
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B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 227,13000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 4,97000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,15000 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 1,84000 €
B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

0,84000 €

B1Z45015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,01000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

1,82000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,77000 €

B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

60,80000 €

B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

232,56000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000 €

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut 2,97000 €
B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de

0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut
1,07000 €

B1Z751J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 geotèxtil,
per a seguretat i salut

1,25000 €

B1ZB1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135122, per a seguretat i salut

27,39000 €

B1ZB1A10 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a seguretat i salut

69,68000 €

B1ZBAA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121, per a seguretat i salut

18,01000 €

B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares, per a seguretat i salut

2,77000 €

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i salut 7,28000 €
B1ZBR110 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE

135122 , per a seguretat i salut
32,16000 €

B1ZFM100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, per a
seguretat i salut

2,70000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €
B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €
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B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,08000 €

B44ZV521 kg Amortització de planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,05000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

7,13000 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

83,60000 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

256,65000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 13,00000 €
BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 1,73000 €
BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 2,06000 €
BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials 3,64000 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,21000 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a

seguretat i salut
15,35000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €
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BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

82,65000 €

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 2.490,73000 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,03000 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 10,39000 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,66000 €
BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 29,71000 €
BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i salut 8,33000 €
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 6,63000 €
BBC18600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i

salut
7,56000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,55000 €
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,19000 €
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut 41,76000 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per

a seguretat i salut
2,02000 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12
V, per a seguretat i salut

76,69000 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 8,13000 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,

per a seguretat i salut
23,97000 €

BBC1H0K2 u Llumenera amb làmpada llampegant , amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

99,50000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €
BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable, per a seguretat i salut 100,31000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €
BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,

per a seguretat i salut
56,85000 €

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i
salut

11,73000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 177,49000 €
BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat i salut 167,36000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,36000 €
BBL11302 u Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,54000 €
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 76,90000 €
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 151,29000 €
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 45,38000 €
BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 82,59000 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 38,91000 €
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BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 111,39000 €
BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i

salut
70,04000 €

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

126,59000 €

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

214,11000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per

a seguretat i salut
3,76000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,39000 €

BBMZEB00 u Amortització de terminal de barrera de formigó doble, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

4,91000 €

BBMZEC00 u Amortització de terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

4,43000 €

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, per a 4 usos

9,42000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €
BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres , per a 4 usos

727,87000 €

BQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres , per a 4
usos

970,49000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
, per a 4 usos

601,87000 €

BQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a
4 usos

976,80000 €
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BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

713,34000 €

BQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

833,18000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,17000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 51,03000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

, per a seguretat i salut
82,92000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,31000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per

a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
91,61000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 92,05000 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,32000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 89,46000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,05000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball
123,67000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

122,93000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

81,94000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 207,99000 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 22,19000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,05000 €
BZA1Z001 u Subministre d'enclavament electrònic Glòries amb capacitat de gestió de la zona de maniobra.

Inclou inferfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats d'alimentació i dades. Inclou petita obra
civil. Inclou connexió amb node MPLS de parada.

160.000,00000 €

BZA1Z002 u Modificació dels armarsi d'enclavament de de la zona de maniobra existent Francesc Macià, per a
que pugui gestionar els nous equips i els nous itineraris definits al projecte constructiu. Inclou petita
obra civil

7.500,00000 €

BZA1Z005 u Subministre d'enclavament electrònic Verdaguer amb capacitat de gestió de la zona de maniobra.
Inclou inferfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats d'alimentació i dades. Inclou petita obra
civil. Inclou connexió amb node MPLS de parada.

80.000,00000 €
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BZA2Z001 u Subministre d'accionament motoritzat apte per zona ACT. Inclou cablejats fins a l'armari
d'enclavament. Inclou petita obra civil.

10.000,00000 €

BZA2Z002 u Motoritzacó d'accionament existent. Inclou subministrament i la obra civil necessària 11.500,00000 €
BZA2Z004 u Subministre d'accionament manual talonable apte per zona APS. Inclou comprovació de posició

d'agulla
5.000,00000 €

BZA3Z001 u Subministre de senyal de maniobra, amb presenyalització, suport vertical i caixa botonera. Inclou
cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou petita obra civil.

3.500,00000 €

BZA3Z002 u Placa fixa per senyalització ferroviària. Inclou placa, cimentació i suport. Completament acabada. 750,00000 €
BZA3Z004 u Subministrede senyal indicadora de posició d'agulla amb suport vertical. Inclou cablejats fins a

l'accionament manual talonable amb comprovació.
2.500,00000 €

BZA4Z001 u Subministre de llaç de comandament d'itineraris, apte per l'ACT. Inclou cablejats fins a l'armari
d'enclavament. Inclou  petita obra civil.

3.000,00000 €

BZA4Z002 u Subministre de llaç de comptador d'eixos. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament, i interfícies
de seguretat per a la connexió amb el mateix. Inclou petita obra civil.

3.500,00000 €

BZA4Z004 u Materials necessaris per posar en funcionament l'interfície amb el nou SAE tal i com es defineix al
Projecte Constructiu.

250,00000 €

BZA4Z005 u Llaç descentrat (a l'esquerra segons el sentit de la marxa), en qualsevol tipus de pavimentació.
Inclou cablejat fins armari d'enclavament existent, petita obra civil.

950,00000 €

BZA6Z001 u Sistema VAB Track 3.557,00000 €
BZB1Z001 u Equip embarcat de detecció (per cabina).

Compatible con BZB1Z002
Inclou: una unitat d'interfície embarcada Sistema embarcat CapSystem 3 en 1 o similar, antena
emissora i antena receptora, interfície sèrie per a comunicació amb unitat SAE embarcada.
Disposa de les funcions:
    - Comandament de sortida imminent
   - Transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud d'vehicle i identificador del
vehicle
    - Localització via les antenes
Inclou:
- 1 peça de suport del conjunt emissor / receptor, incluent atenuador de vibració (silent-bloc).
- 1 peça de suport o enrackado de la unitat embarcada d'interfície.
- Els cables necessaris per a la instal·lació d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a
disposició pel material mòbil entre la cabina i el connector disposat sota la cabina (a definir en amb
l'operador)
- Els cables i connectors necessaris per a la connexió Ethernet entre les unitats d'interfície
embarcades i el calculador SAE, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil

2.557,00000 €

BZB1Z002 u Sistema Transceptor selectiu / magnètic
Compatible con BZB1Z001
Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats de circulació de fins a 70km/h), mòdul
d'adaptació en sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a 5 m) i unitat d'interfície sòl
(detector) per regulador semafòric, segons especificacions del plec de condicions.
Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al regulador de fins a 5m, y cablejat d'elimentación
electrica 24Vdc e fins a 5m.
Disposa de les funcions:
- Sortida presència de vehicle mantinguda magnèticament
    - Sortida imminent
- Detecció magnètica
   - Recepció y transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud d'vehicle i
identificador del vehicle
    - Informació de fallida

1.753,00000 €

BZB1Z003 u Equip embarcat de detecció.
Transceptor de curt abast de freqüència dual per a transmissió / recepció, model MOL81 1350 de
Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z004
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Inclou:
- 1 peça d'apaptació o suport del conjunt.
- Els cables i connectors necessaris per a la connexió entre l'equip i el calculador SAE, a

1.756,42000 €
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excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil
- Els cables i connectors necessaris per a l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells
posats a disposició pel material mòbil

BZB1Z004 u Detector sòl monobloc
Detector actiu monobloc amb antenna integrada, model DMOL201 1350 de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003
Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m, connectors i/o caixa estanca de connexió, per
logitudes superioris a 10m
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament

551,00000 €

BZB3Z001 u Subministrament i instal·lació de semáfor tramviari 13/200 amb tecnologia led de 42vca. Totalment
instal·lat i en funcionament. Segons requisits de l'Ajuntament de Barcelona.

821,76000 €

BZB3Z002 u Columna semáforica de poliester-fibra, de 2,4mts d'altura. Segons especificacions de l'Ajuntament
de Barcelona.

241,16000 €

BZB3Z003 u Columna semáforica fusible de poliester-fibra, de 2,4mts d'altura. Segons especificacions de
l'Ajuntament de Barcelona.

291,16000 €

BZB4Z001 m cable multiparell de tipus ZPAU, K23, T13 o equivalent, amb doble blindatge, secció mínima de
conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons funcionalitat del detector)

3,00000 €

BZB4Z002 m Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX ROBUST 215C o equivalent 2,50000 €
BZC3Z001 u Mòdul de localització sòl, model MLSR de Capsys o similar amb mini antena.

Compatible con BZB1Z001
Mòdul d'alimentació elèctrica 24Vdc

769,00000 €

BZC3Z002 u Etiqueta passiva de reposicionament, model OMR201 de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003

242,55000 €

BZD2Z001 u Subministrament de Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC encastat. Incloent disseny, desenvolupaments
programari, adquisició, transport, cablejat, i garantia de 2 anys.

6.000,00000 €

BZE1Z001 u PLC de parada modular amb processador >4K instruccions/ms, memòria 4/128MB,
comunicacions Ethernet 10/100 Mbps protocol IEC 60870-5-104, equipat amb 32 entrades digitals,
16 sortides digitals i 8 entrades analògiques, i font d’alimentació 24 Vcc; inclou programari de
lògica de control dels dispositius.

13.278,40000 €

BZE1Z002 u PLC de subestació elèctrica modular. Constarà d'un PLC primari, processador >10K
instruccions/ms, memòria 32MB/2GB, comunicacions Ethernet 10/100 Mbps, IEC 60870-5-104 i
Modbus TCP i font redundada de 24 Vcc; equipat amb 240 entrades digitals, 96 sortides digitals i
64 entrades analògiques en mòduls amb comunicació Ethernet 10/100 Mbps i Modbus TCP;
disposarà d'un Panell HMI. Inclou els programaris de lògica de control i supervisió de la subestació

26.560,00000 €

BZE1Z003 u Subministrament de Gestor servidor i HMI d'operació de la Supervisió i Telecomandament del
SCADA d'Instal·lacions Fixes i Energia, i una Consola de Comunicacions o HMI dels sistemes
integrats de Megafonia, Circuit Tancat de Televisió, Telefonia/Interfonia, Informació al Viatger i
Ràdio d'Explotació.
Es basarà en tecnologia de SCADA: obert, client-servidor, orientat a objectes i multiusuari; amb
mòdul de temps real (dades, alarmes i supervisió) amb base de dades i temps diferit (històric,
infomes) amb conexió amb base de dades relacional; disposarà dels protocols natius i estàndards
IEC 60870-5-101, 105 i Modbus RTU i TCP, amb interfícies de comunicacions OPC, SQL, ODBC i
suport SNMP. S'inclou llicència servidor per un mínim de 15.000 + 10.000 tags per temps real i
històrics, i 7 llicències de client. Segons condicions del PPT.

119.590,00000 €

BZE1Z004 u Base de Dades Relacional SQL amb arquitectura client-servidor. Compatibilitat amb SO Windows
Server 2012 o superior.
Capacitat de connexió ODBC i JDBC i interfície SOA (Web Services). Configuració d'alta
disponibilitat i còpia de seguretat automatitzada. Disposarà d'una eina de desenvolupament en
línia integrada i integració d'eines .NET. Facilitarà desenvolupament amb Visual Studio, C ++, C #.
Llicènciament per a 10 usuaris / 2 CPU i inclou el suport un any. Segons condicions del PPT

8.540,50000 €

BZE1Z006 u Integració de la supervisió i telecomandament en l'aplicació servidora i HMI del SCADA (Fase 1) 5.000,00000 €
BZF1Z001 m Cable per canalització entubada de 48 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció

metàl·lica, antirosegadors segons normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT
2,41000 €

BZF1Z002 m Cable per canalització entubada de 6 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció
metàl·lica, antirosegadors segons normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT

1,76000 €
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BZF1Z003 m Cable per canalització entubada mixt de parell de coure i de 6 Fibres Òptiques, Muktimode OM4,
Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons normatives i dimenionamientos estipulats en
el PPT

3,78000 €

BZF1Z004 u Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 24 connectors LC dúplex. Preassemblatge total amb
acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Inclós 24 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC

406,36000 €

BZF1Z005 u Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 12 connectors LC dúplex. Preassemblatge total amb
acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Inclós 12 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC

263,68000 €

BZF1Z006 u bastidor sense portes per muntar dins de l'armari de marquesina de parada. D'acer o alumini i
mides de 19´´, 42 U i 600 mm de fons. Segons condicions del PPT.

686,00000 €

BZF2Z001 u parella d'equips Core router amb funcionalitats completes IP / MPLS, en Chassis o Stand Alone
per a rack 19 ´´, commutació mínim individual de 80Gbps full duplex. Configurats a HA (Alta
disponibilitat ) amb funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una Processadora / Controladora,
redundància de font d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12 ports 10Gbe SFP / SFP +
(ampliable un 30% sense canviar de plataforma), Inclosos a els Següents transceivers: 8 Unitats
10GBASE-LR, 4 Unitats 10GBASE-SR

38.012,00000 €

BZF2Z002 u Equip router amb funcionalitats completes IP / MPLS (inclós FRR), en Chassis o Stand Alone per a
rack 19 ´´, amb redundància de Processadora / Controladora, de font d'alimentació, redundància
de ventilació. Equipat amb Mòdul WAN de 2 ports 10 GE SFP +, inclos 2 transceivers
10GBASE-LR. equipat amb català targetes de línia: Mínim Mòdul 12 ports 10/100/1000 SFP
INCLOU transceivers: 4 x 1000Base-LX

29.274,00000 €

BZF2Z003 u Programari de gestió Xarxa MPLS i Xarxa IP L3 / L2 Segon a els requirements indicats al PPT 14.074,98000 €
BZF3Z001 u Commutador estacable per a rack 19 ´´, incloent Funcionalitats L2 / L3. Equipat amb 4 x 1Gbps

SFP Ports de Uplink. Inclós en stack un commutador de 24 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at) i 1
commutador 12 Ports 10/100/1000 SFP, INCLOU 6 transceivers, 2 x 1000Base-SX, 4 x
1000Base-LX (MMF i SMF). Inclou redundància d'alimentació i stack

17.300,00000 €

BZF3Z002 u Commutador stand-alone per a rack 19 ´´´´, equipat amb funcionalitats L2 / L3.
Ports dels Uplink: 2 x 1GbE, INCLOU 2 transceivers 1000Base-LX
12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).

2.259,50000 €

BZF3Z003 u Commutador stand-alone per a rack 19 ´´, equipat amb redundancia de alimentación y
funcionalitats L2 / L3 i MPLS base. Ports de Uplink: 2 x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX.
Conmutador Ethernet de 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).

2.500,00000 €

BZF3Z004 u Commutador stand-alone tipo industrial rugeritzat L2. Equipat am 2 Ports de uplink: 1Gbps SFP,
incloent 2 transceivers 1000 Base-LX, Commutador Ethernet de 8 Ports 10/100/1000 PoE +

1.700,00000 €

BZF3Z005 u Panell per a rack 19” 1U. Modular amb 24 connectors RJ45 femella per UTP cat6. Disposa de
pinta per fixació dels cables. 24 fuetons  UTP cat6 de 3 m. amb connectors RJ45

85,00000 €

BZF3Z006 m Cable UTP categoria 6. S'inclou p.p. de fixacions, caixes de protecció i tub rígid metàl·lic per a
exterior, segons condicions del PPT.

1,45000 €

BZF3Z007 u Armari mural per a rack de 19´´ de 22 U, d'acer o alumini. Disposa de dues portes frontal (amb
vidre fumat) i posterior amb pany. Segons condicions del PPT.

278,00000 €

BZG1Z001 u Terminal portàtil tecnologia TETRA, banda de 380 – 430 MHz i potència de
3 W ajustable. Disposa de pantalla color, receptor GPS i alerta per vibració. Protecció IP65 o
superior. Bateria de Li-Ion >1500 mAh. Inclou funda, sujecció a cinturó i carregador. Segons
condicions del PPT.

1.117,10000 €

BZG1Z002 u Terminal embarcat, tecnologia TETRA, banda de 380 – 430 MHz i potència de 10 W ajustable amb
micro i PTT, receptor GPS. Inclou antena embarcada externa de 5dBi x 2, accessoris de fixació i
connexió, i adaptador d'alimentació 12Vcc/48Vcc. Segons condicions del PPT

3.094,00000 €

BZG1Z003 u Terminal de sobretaula, tecnologia TETRA, banda de 380 – 430 MHz i potència de 10 W ajustable
amb capçcal extraible, pantalla TFT color, micro i PTT, i altaveu extern. Inclou antena externa de
9dBd, mecànica d'instal·lació per escriptori, accessoris de fixació i connexió, adaptador
d'alimentació 12Vcc/220 Vac. Segons condicions del PPT.

2.589,00000 €

BZG1Z004 u Mòdul TX/RX i un mutiacoblador de RX i, si escau, un combinador de 2 canals, així com els cables
i connectors necessaris. Segons condicions del PPT

29.050,00000 €

BZH1Z001 u Plataforma per a la Monitorització, Control i Gestió de la Xarxa Sense fil (incloent tot el programari i
maquinari necessari)
En cas de venir desdoblat en diversos components, inclourà la funcionalitat equivalent de
Controladora de xarxa sense fil (Tant per als Punts d'Accés a via, com per als instal·lats en els

24.675,77000 €
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trens proporcionant Accés a la RMU), amb redundàncies en Font d'Alimentació i 2 ports 10GbE i
també inclourà el programari de gestió de Xarxa sense fil NMS per monitorització, control i gestió
de la mateixa.

BZH1Z002 u Access Points d'Exterior sense fil, IEEE 802.11ac, dual 2,4/5GHz, incloent antenes i cables, així
com kit de muntatge en pal, segons PPT. L'equipament serà rugerizado, connectivitat 1GbE SFP.
Inclou totes les llicències pertinents en plataforma de control.

1.989,00000 €

BZH1Z003 u Equipament embarcat d'accés a la xarxa sense fil Ràdio Multimèdia, així com a Xarxa Pública 4G /
LTE.
Es compon d'un encaminador certificat A 50155 de Banda Ampla mòbil amb funcionalitat de
Gateway Mòbil per LTE 4G / Wifi 802.11ac. Compta amb doble SIM, mínim 2 ports Gigabit
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.11a / b / g / n / ac, min MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz.
S'inclouen tots els cables i antenes necessaris per a la connectivitat completa tant amb la RMU,
com amb la Xarxa Gigabit Intra-Tren a desenvolupar dins el projecte de l'ATM / T-Mobilitat.

1.638,47000 €

BZH1Z004 u Equip Encaminador per a zona Edge de PCC per a accés de Banda Ampla mòbil amb Sortida
WAN LTE 4G, 2 ports 10/100 Ethernet UTP

1.264,88000 €

BZI1Z001 u Subministrament de Plataforma (maquinari & programari) de Control de Trucades i Sessions,
Funcionalitat IP PBX, basada en SIP, Gestió NMS VoIP, amb llicenciament inclòs per a un mínim
de 100 endpoints (Telèfons IP, Intèrfons), 20 llicències de Buzon de Veu i 10 llicències de
Videotrucada i / o Call Center, segons funcionalitats tècniques requerides en el PPT.

4.802,88000 €

BZI1Z002 u SIP Gateway per interconnexió de Sistema de Telefonia amb Xarxa pública de telefonia, equipat
amb font d'alimentació redundant, connectivitat WAN de 4 ports BRI, i connexió de xarxes amb 2
ports 10/100 base T Ethernet.

2.791,26000 €

BZI1Z003 u Telefon IP bàsic, POE Classe 1, Connectivitat 10/100, petit display en grisos, mans lliures 91,27000 €
BZI1Z004 u Telèfon IP avançat. Alta qualitat d'àudio G.722, POE 802.11af / at, 10/100/1000, Tecles

programables min. 5, Possibilitat de Mòdul d'Expansió de Teclat, Pantalla Color VGA, 5 polzades
282,00000 €

BZI1Z005 u Intèrfon SIP mural Intempèrie, antivandàlic, (IP66, IK10), Connectivitat 10 / 100Mbps Ethernet,
Cancel·lació soroll de fons, Qualitat de veu HD, POE (802.3af), certificació de fabricant de la
Plataforma de Telefonia / Interfonia subministrada

366,60000 €

BZI1Z006 u Equip Encaminador / Tallafocs amb funcionalitats de SBC (Session Border Controller) per a 100
sessions SIP.
Equipat amb 2 ports WAN GbE SFP, 4 ports 10/100/1000.
Ha d'incloure qualsevol equipament, cablejat i treball necessari per integració completa amb
plataforma de sistema tramviari existent, IP PBX Asterisk en SIP.

9.835,81000 €

BZI1Z007 u Equip Gravador d'àudio, segon especificacions PPT 13.333,33000 €
BZJ1Z001 u Amplificador IP, Línia 100V, connexió 10/100/1000 Mbps Ethernet, mínim de 60W, gestionable

amb control i supervisió remota segons condicions del PPT.
4.480,00000 €

BZJ1Z002 u Altaveu de sostre i intempèrie, de 6 W en línia de 100V i SPL de 90 dB a 1W-1m, de resposta
freqüèncial entre 100 Hz-15 KHz, inclòs cablejat. Segons condicions del PPT.

98,00000 €

BZJ1Z003 u Pupitre amb micròfon i selector de zones amb teclat amb connexió IP 10/100 Mbps Ethernet,
segonc condicions del PPT.

3.470,00000 €

BZJ1Z007 u Integració de la megafonia de les noves parades (Fase 1) en l’aplicació existent en TBS 1.000,00000 €
BZK1Z001 u Càmera IP fixa DOMO d'interior/exterior PoE+, compatible ONVIF. D'1/3´´, resolució 720 p HD,

lens varifocal autoiris 5-50 mm i estándar de compresión H.264, 30fps, inclou suport. Segons
condicions del PPT.

1.705,00000 €

BZK1Z002 u Càmera IP PTZ DOMO d'exterior PoE+, compatIble ONVIF. D'1/4´´, resolució 720 p HD, lens
varifocal autoiris 5-50 mm i estándar de compresión H.264, 30 fps; moviment H? 200° i V ? 90°
amb Zoom òptic ? 20x i digital ? 10x; inclou suport. Segons condicions del PPT.

2.473,00000 €

BZK1Z003 u Videograbador per a 16 de càmeres IP amb 10/100/1000 Mbps. Suport ONVIF,
codificació H.264 i resolució fins a 4 CIF i disposarà de video intel·ligent, segons condicions del
PPT.

5.890,00000 €

BZL1Z001 u Distribuïdor Automàtic de bitllets en parada tipus TRAM inclosa llicència 55.000,00000 €
BZM1Z001 u Armari rack de 19” de 42 U, d'alumini extrudit, anoditzat amb estructura de quatre perfils de xapa

d'acer amb orificis de muntatge. Disposa d'organitzadors verticals per al cablejat. Portes
perforades davant i darrera, i laterals amb pany. Incorpora un mòdul de ventilació al sostre de
l’armari. Segons condicions del PPT.

2.072,00000 €
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BZM1Z002 u Xassís blade per a rack de 19´´ de 10U, de capacitat de 16 servidors. Integra redundancia en
alimentació amb, al menys, 6 fonts i en ventilació. Connectivitat amb dos commutadors redundats
de 10/40 amb 32 ports 10Gb interns i 2 ports de 40Gb externs. Convergència per a accés a LAN i
SAN amb 2 mòduls de commutació redundats, cadascun de 16 enllaços interns de 1/10 Gb per a
la connexió dels servidors del xassís, i cap a l'exterior amb 8 de 1/10 Gb RJ45/SPF òptic i 4 FCoE
de 16 GB mínim de connexió amb el sistema d'emmagatzematge SAN. Disposa d’un mòdul
redundat de gestió completa del xassís i s'inclou una solució KVM (teclat, ratolí i monitor). Segons
condicions del PPT.

75.149,95000 €

BZM1Z003 u Servidor format Blade de mitja mida.
Mínim 2 processadors Intel ® Xeon® o superior x86, de 18 nuclis per cadascun i rellotge > 2 GHz.
Memòria 64 GB DDR3 DIMM o d'última generació.
Controladora RAID i 2 badies per 2 SSD x 120 GB en RAID1. Interfície LAN de 4 ports fins a 10
Gbps i connexió SAN, 2 FCoE mínim de 16 Gb. Compatible amb SO Windows Server 2012 R2 o
superior. Segons condicions del PPT.

13.105,51000 €

BZM1Z004 u Servidor de Sincronisme horari GPS, precisió per a UTC de 10 MHz i sortides 1PPS amb
oscil·lador OCXO. Format per a rack de 19´´ amb font d’alimentació redundada i 3 o més ports
Ethernet 1Gbps. S'inclou l'antena GPS amb suport, cable, protecció de sobretensió i kit de terra.
Segons condicions del PPT.

6.825,50000 €

BZM1Z005 u Sistema SAN, de format xassís modular 19´´ i redundància de l'alimentació i ventilació.
Equipat mínim amb 12TB distribuits a parts iguals en SAS (> 10.000 RPM) i SSD. Doble
controladora amb RAID 1, 10, 5 i 6. Disponible Tiering automàtic i en línia a 3 nivells, Virtualització
de RAID i Supervisió i administració de tots els components. Connectivitat amb ports 4 FCoE de
16 GB i 4 Ethernet 100/1000 Mbps (2 per controladora). Suporta la replicació d’informació entre
SAN, inclou llicència. Compatible SO Microsoft Windows Server 2012 R2. Segons condicions del
PPT.

43.500,00000 €

BZM1Z006 u Llicència de SO Windows Server Datacenter 2012 R2 o superior. 3.683,68000 €
BZM1Z007 u Llicència d'un hipervisor per servidor, segons condicions del PPT 5.160,00000 €
BZM1Z008 u Gestor de les màquines virtuals, segons condicions del PPT 8.542,00000 €
BZM2Z001 u Arquitectura de Xarxa de Data Center per a l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord

amb el dimensionament solicitado.Es tracta d'una topologia Spine-Leaf (Inclou 2 commutadors tipo
spine / 4 commutadors tipo leaf), amb controladora SDN, i amb aplicació de polítiques de seguretat
per a entorn altament virtualitzat.

191.386,00000 €

BZM2Z002 u Infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN amb característiques de Firewall avançats de
nivell d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció d'amenaces, equipat amb 8 ports x 1 /
10GbE SFP + amb 4 transceivers 1000 Base SX

91.033,56000 €

BZM2Z003 u Infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN amb característiques de Firewall avançats de
nivell d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció d'amenaces, equipat amb 8 ports x 10 /
100/1000 GBE SFP amb 4 transceivers 1000 Base SX

28.007,08000 €

BZM2Z004 u Xarxa tipus Windows Server 2016 (Active Directory, DNS, DHCP, etc ..) + Sistemes de Gestió /
Operació + Radius

5.373,88000 €

BZM4Z001 u Estació de treball per HMIs de lloc d'operador com a intermediari amb entorn de virtualització CPD
segons plec de prescripcions. Inclou teclat i ratolí

2.500,00000 €

BZM4Z002 u Monitor LED 24´´ per HMI posat d'operador, segons plec de prescripcions tècniques. Inclou
instal·lació i posada en servei

275,00000 €

BZM4Z004 u Monitor LED 55´´ per videowall, segons plec de prescripcions tècniques. 4.614,00000 €
BZM4Z005 u Controladora videowall amb capacitat de fins a 16 pantalles segons plec d'especificacions

tècniques
29.909,00000 €

BZM4Z006 u Inclou tots els suports i cablejats necessaris per a la correcta instal·lació del videowall en les
instal·lacions del PCC

1.800,00000 €
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P-1 GZA1Z001 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei
d'enclavament electrònic Glòries amb capacitat de
gestió de la zona de maniobra. Inclou inferfície amb
sistema VABTrack, armari, cablejats d'alimentació i
dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil.
Inclou connexió amb node MPLS de parada.

Rend.: 1,000 210.344,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 420,000 /R x 38,00000 = 15.960,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 200,000 /R x 73,37000 = 14.674,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 400,000 /R x 24,16000 = 9.664,00000

Subtotal: 40.298,00000 40.298,00000
Materials

BZA1Z001 u Subministre d'enclavament electrònic Glòries amb
capacitat de gestió de la zona de maniobra. Inclou
inferfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats
d'alimentació i dades. Inclou petita obra civil. Inclou
connexió amb node MPLS de parada.

1,000      x 160.000,000 = 160.000,00000

Subtotal: 160.000,00000 160.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 200.298,000 = 30,04470

Subtotal: 30,04470 30,04470

COST DIRECTE 200.328,04470
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10.016,40224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210.344,44694

GZA1Z002 u Modificació dels armarsi d'enclavament de de la zona
de maniobra existent Francesc Macià, per a que
pugui gestionar els nous equips i els nous itineraris
definits al projecte constructiu. Inclou enginyeria de
detall y petita obra civil

Rend.: 1,000 42.938,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 350,000 /R x 38,00000 = 13.300,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 175,000 /R x 73,37000 = 12.839,75000
A012M000 h Oficial 1a muntador 300,000 /R x 24,16000 = 7.248,00000

Subtotal: 33.387,75000 33.387,75000
Materials

BZA1Z002 u Modificació dels armarsi d'enclavament de de la zona
de maniobra existent Francesc Macià, per a que
pugui gestionar els nous equips i els nous itineraris
definits al projecte constructiu. Inclou petita obra civil

1,000      x 7.500,00000 = 7.500,00000

Subtotal: 7.500,00000 7.500,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 40.887,7333 = 6,13316

Subtotal: 6,13316 6,13316
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COST DIRECTE 40.893,88316
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2.044,69416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42.938,57732

P-2 GZA1Z005 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei
d'enclavament electrònic Verdaguer amb capacitat de
gestió de la zona de maniobra. Inclou inferfície amb
sistema VABTrack, armari, cablejats d'alimentació i
dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil.
Inclou connexió amb node MPLS de parada.

Rend.: 1,000 113.953,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 125,000 /R x 73,37000 = 9.171,25000
A010T000 h Tècnic mig o superior 350,000 /R x 38,00000 = 13.300,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 250,000 /R x 24,16000 = 6.040,00000

Subtotal: 28.511,25000 28.511,25000
Materials

BZA1Z005 u Subministre d'enclavament electrònic Verdaguer amb
capacitat de gestió de la zona de maniobra. Inclou
inferfície amb sistema VABTrack, armari, cablejats
d'alimentació i dades. Inclou petita obra civil. Inclou
connexió amb node MPLS de parada.

1,000      x 80.000,0000 = 80.000,00000

Subtotal: 80.000,00000 80.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 108.511,266 = 16,27669

Subtotal: 16,27669 16,27669

COST DIRECTE 108.527,52669
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5.426,37633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113.953,90302

P-3 GZA2Z001 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei
d'accionament motoritzat apte per zona ACT. Inclou
cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou
enginyeria de detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 21.209,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 150,000 /R x 24,16000 = 3.624,00000
A010T000 h Tècnic mig o superior 50,000 /R x 38,00000 = 1.900,00000
A0100000 h Cap d'obra 140,000 /R x 30,13000 = 4.218,20000

Subtotal: 9.742,20000 9.742,20000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 10,000 /R x 45,42000 = 454,20000

Subtotal: 454,20000 454,20000
Materials

BZA2Z001 u Subministre d'accionament motoritzat apte per zona
ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament.
Inclou petita obra civil.

1,000      x 10.000,0000 = 10.000,00000

Subtotal: 10.000,00000 10.000,00000
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Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 20.196,4000 = 3,02946

Subtotal: 3,02946 3,02946

COST DIRECTE 20.199,42946
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.009,97147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.209,40093

GZA2Z002 u Motoritzacó d'accionament existent. Inclou
subministrament, instal.lació, connexionat i proves i
posta en servei. Inclou la obra civil necessària

Rend.: 1,000 16.035,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 50,000 /R x 30,13000 = 1.506,50000
A010T000 h Tècnic mig o superior 10,000 /R x 38,00000 = 380,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 125,000 /R x 24,16000 = 3.020,00000

Subtotal: 4.906,50000 4.906,50000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 8,000 /R x 45,42000 = 363,36000

Subtotal: 363,36000 363,36000
Materials

BZA2Z001 u Subministre d'accionament motoritzat apte per zona
ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament.
Inclou petita obra civil.

1,000      x 10.000,0000 = 10.000,00000

Subtotal: 10.000,00000 10.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 15.269,8666 = 2,29048

Subtotal: 2,29048 2,29048

COST DIRECTE 15.272,15048
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 763,60752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.035,75800

GZA2Z004 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de
senyal indicadora de posició d'agulla amb suport
vertical. Inclou cablejats fins a l'accionament manual
talonable amb comprovació. Inclou enginyeria de
detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 10.604,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 70,000 /R x 30,13000 = 2.109,10000
A010T000 h Tècnic mig o superior 25,000 /R x 38,00000 = 950,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 75,000 /R x 24,16000 = 1.812,00000

Subtotal: 4.871,10000 4.871,10000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 45,42000 = 227,10000

Subtotal: 227,10000 227,10000
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Materials
BZA2Z004 u Subministre d'accionament manual talonable apte per

zona APS. Inclou comprovació de posició d'agulla
1,000      x 5.000,00000 = 5.000,00000

Subtotal: 5.000,00000 5.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 10.098,2000 = 1,51473

Subtotal: 1,51473 1,51473

COST DIRECTE 10.099,71473
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 504,98574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.604,70047

P-4 GZA3Z001 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de
senyal de maniobra, amb presenyalització, suport
vertical i caixa botonera. Inclou cablejats fins a
l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i
petita obra civil.

Rend.: 1,000 4.204,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 5,000 /R x 30,13000 = 150,65000
A010T000 h Tècnic mig o superior 3,000 /R x 38,00000 = 114,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000

Subtotal: 457,93000 457,93000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000

Subtotal: 45,42000 45,42000
Materials

BZA3Z001 u Subministre de senyal de maniobra, amb
presenyalització, suport vertical i caixa botonera.
Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou
petita obra civil.

1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 4.003,33333 = 0,60050

Subtotal: 0,60050 0,60050

COST DIRECTE 4.003,95050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 200,19753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.204,14803

P-5 GZA3Z002 u Subimistrament i instal.lació de placa fixa per
senyalització ferroviària. Inclou placa, cimentació i
suport. Completament acabada.

Rend.: 1,000 1.050,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,600 /R x 24,16000 = 159,45600
A0100000 h Cap d'obra 3,000 /R x 30,13000 = 90,39000

Subtotal: 249,84600 249,84600
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Materials
BZA3Z002 u Placa fixa per senyalització ferroviària. Inclou placa,

cimentació i suport. Completament acabada.
1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 999,86667 = 0,14998

Subtotal: 0,14998 0,14998

COST DIRECTE 999,99598
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 49,99980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.049,99578

GZA3Z004 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de
senyal indicadora de posició d'agulla amb suport
vertical. Inclou cablejats fins a l'accionament manual
talonable amb comprovació. Inclou enginyeria de
detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 3.153,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 5,000 /R x 30,13000 = 150,65000
A010T000 h Tècnic mig o superior 3,000 /R x 38,00000 = 114,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000

Subtotal: 457,93000 457,93000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000

Subtotal: 45,42000 45,42000
Materials

BZA3Z004 u Subministrede senyal indicadora de posició d'agulla
amb suport vertical. Inclou cablejats fins a
l'accionament manual talonable amb comprovació.

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3.003,33333 = 0,45050

Subtotal: 0,45050 0,45050

COST DIRECTE 3.003,80050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 150,19003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.153,99053

P-6 GZA4Z001 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de
llaç de comandament d'itineraris, apte per l'ACT.
Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou
enginyeria de detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 4.210,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 24,16000 = 386,56000
A013M000 h Ajudant muntador 30,000 /R x 20,76000 = 622,80000

Subtotal: 1.009,36000 1.009,36000
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Materials
BZA4Z001 u Subministre de llaç de comandament d'itineraris, apte

per l'ACT. Inclou cablejats fins a l'armari
d'enclavament. Inclou  petita obra civil.

1,000      x 3.000,00000 = 3.000,00000

Subtotal: 3.000,00000 3.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 4.009,33333 = 0,60140

Subtotal: 0,60140 0,60140

COST DIRECTE 4.009,96140
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 200,49807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.210,45947

P-7 GZA4Z002 u Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de
llaç de comptador d'eixos. Inclou cablejats fins a
l'armari d'enclavament, i interfícies de seguretat per a
la connexió amb el mateix. Inclou enginyeria de
detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 5.261,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 30,000 /R x 20,76000 = 622,80000
A010T000 h Tècnic mig o superior 10,000 /R x 38,00000 = 380,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,000 /R x 24,16000 = 507,36000

Subtotal: 1.510,16000 1.510,16000
Materials

BZA4Z002 u Subministre de llaç de comptador d'eixos. Inclou
cablejats fins a l'armari d'enclavament, i interfícies de
seguretat per a la connexió amb el mateix. Inclou
petita obra civil.

1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 5.010,13333 = 0,75152

Subtotal: 0,75152 0,75152

COST DIRECTE 5.010,91152
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 250,54558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.261,45710

P-8 GZA4Z003 u Realització de l'enginyeria de detall i la modificació
física de la posició de les dues antenes de
comandament d'itineraris, completament acabada,
provada i posada en servei. Inclou els cablejats
addicionals i els connexionats que puguin ser
necessaris

Rend.: 1,000 2.104,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 15,000 /R x 38,00000 = 570,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 25,000 /R x 24,16000 = 604,00000
A013M000 h Ajudant muntador 40,000 /R x 20,76000 = 830,40000

Subtotal: 2.004,40000 2.004,40000
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Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 2.004,40000 = 0,30066

Subtotal: 0,30066 0,30066

COST DIRECTE 2.004,70066
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 100,23503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.104,93569

GZA4Z004 u Treballs a la part senyalització ferroviària embarcada
per posar en funcionament l'interfície amb el nou SAE
tal i com es defineix al Projecte Constructiu. Inclou
estudi detallat d'interfícies i els materials necessaris.

Rend.: 1,000 2.124,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 30,000 /R x 20,76000 = 622,80000
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,000 /R x 24,16000 = 579,84000
A010T000 h Tècnic mig o superior 15,000 /R x 38,00000 = 570,00000

Subtotal: 1.772,64000 1.772,64000
Materials

BZA4Z004 u Materials necessaris per posar en funcionament
l'interfície amb el nou SAE tal i com es defineix al
Projecte Constructiu.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 2.022,66667 = 0,30340

Subtotal: 0,30340 0,30340

COST DIRECTE 2.022,94340
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 101,14717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.124,09057

P-9 GZA4Z005 u Modificació de llaç de comandament existent a
Trambaix o Trambesòs, retirada del llaç i substitució
per llaç descentrat (a l'esquerra segons el sentit de la
marxa), en qualsevol tipus de pavimentació. Inclou
cablejat fins armari d'enclavament existent, petita
obra civil, proves i posta en marxa, així com treballs
en horari nocturn per evitar perturbar l'explotació
tramviaria

Rend.: 1,000 2.100,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 20,76000 = 415,20000
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 24,16000 = 483,20000
A010T000 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 38,00000 = 152,00000

Subtotal: 1.050,40000 1.050,40000
Materials

BZA4Z005 u Llaç descentrat (a l'esquerra segons el sentit de la
marxa), en qualsevol tipus de pavimentació. Inclou
cablejat fins armari d'enclavament existent, petita
obra civil.

1,000      x 950,00000 = 950,00000
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Subtotal: 950,00000 950,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 2.000,40000 = 0,30006

Subtotal: 0,30006 0,30006

COST DIRECTE 2.000,70006
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 100,03500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.100,73506

GZA5Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 8.876,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA5Z002 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització ferroviària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies

Rend.: 1,000 45.578,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA5Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació, i demostració de seguretat GAME

Rend.: 1,000 23.567,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA5Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 75.568,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 GZA5Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 5.765,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 GZA5Z006 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització ferroviària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies

Rend.: 1,000 33.576,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 GZA5Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació, i demostració de seguretat GAME

Rend.: 1,000 15.367,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 GZA5Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 51.768,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZA6Z001 u Modificació de Sistema VAB track, sinóptic i base de
dades per adaptar-lo a la nova situació associada als
dos enclavaments Verdaguer i Glòries

Rend.: 1,000 31.185,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 110,000 /R x 23,38000 = 2.571,80000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 140,000 /R x 73,37000 = 10.271,80000
A010T000 h Tècnic mig o superior 350,000 /R x 38,00000 = 13.300,00000

Subtotal: 26.143,60000 26.143,60000
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Materials
BZA6Z001 u Sistema VAB Track 1,000      x 3.557,00000 = 3.557,00000

Subtotal: 3.557,00000 3.557,00000

COST DIRECTE 29.700,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.485,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.185,63000

GZA6Z002 u Migració dels dos sistemes a un sistema amb Centre
a Trambaix i Stand By A Trambesòs. Les IP's dels
equips no es veuran modificades

Rend.: 1,000 4.118,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 40,000 /R x 23,38000 = 935,20000
A010T000 h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 38,00000 = 1.520,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 20,000 /R x 73,37000 = 1.467,40000

Subtotal: 3.922,60000 3.922,60000

COST DIRECTE 3.922,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 196,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.118,73000

P-14 GZA6Z003 u Modificació de Sistema VAB track, sinóptic i base de
dades per adaptar-lo a la nova situació associada al
enclavament Glòries

Rend.: 1,000 20.715,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 250,000 /R x 38,00000 = 9.500,00000
A0121000 h Oficial 1a 50,000 /R x 23,38000 = 1.169,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 75,000 /R x 73,37000 = 5.502,75000

Subtotal: 16.171,75000 16.171,75000
Materials

BZA6Z001 u Sistema VAB Track 1,000      x 3.557,00000 = 3.557,00000

Subtotal: 3.557,00000 3.557,00000

COST DIRECTE 19.728,75000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 986,43750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.715,18750

P-15 GZB1Z001 u Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta
en servei de Sistema de detecció embarcat.
Compatible con BZB1Z002
Inclou: dues unitats d'interfície embarcada Sistema
embarcat CapSystem 3 en 1 o similar, dues nojunts
d'antenes emissores i receptores (1 per cabina), dues
interfícies sèrie per a comunicació amb unitats SAE
embarcades.
Disposa de les funcions:
    - Comandament de sortida imminent
   - Transmissió de la informació: tipus de vehicle,
tipus de longitud d'vehicle i identificador del vehicle
    - Localització via les antenes
Inclou:

Rend.: 1,000 5.577,43 €
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- 2 peças de suport del conjunt emissor / receptor,
incluent atenuador de vibració (silent-bloc).
- 2 peças de suport o enrackado de la unitat
embarcada d'interfície.
- Els cables necessaris per a la instal·lació
d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a
disposició pel material mòbil entre la cabina i el
connector disposat sota la cabina (a definir en amb
l'operador)
- Els cables i connectors necessaris per a la
connexió Ethernet entre les unitats d'interfície
embarcades i el calculador SAE, a excepció d'aquells
posats a disposició pel material mòbil.
Inclou enginyeria de detall

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,16000 = 72,48000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 20,76000 = 124,56000

Subtotal: 197,04000 197,04000
Materials

BZB1Z001 u Equip embarcat de detecció (per cabina).
Compatible con BZB1Z002
Inclou: una unitat d'interfície embarcada Sistema
embarcat CapSystem 3 en 1 o similar, antena
emissora i antena receptora, interfície sèrie per a
comunicació amb unitat SAE embarcada.
Disposa de les funcions:
    - Comandament de sortida imminent
    - Transmissió de la informació: tipus de vehicle,
tipus de longitud d'vehicle i identificador del vehicle
    - Localització via les antenes
Inclou:
- 1 peça de suport del conjunt emissor / receptor,
incluent atenuador de vibració (silent-bloc).
- 1 peça de suport o enrackado de la unitat
embarcada d'interfície.
- Els cables necessaris per a la instal·lació
d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a
disposició pel material mòbil entre la cabina i el
connector disposat sota la cabina (a definir en amb
l'operador)
- Els cables i connectors necessaris per a la
connexió Ethernet entre les unitats d'interfície
embarcades i el calculador SAE, a excepció d'aquells
posats a disposició pel material mòbil

2,000      x 2.557,00000 = 5.114,00000

Subtotal: 5.114,00000 5.114,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 5.311,06667 = 0,79666

Subtotal: 0,79666 0,79666
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COST DIRECTE 5.311,83666
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 265,59183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.577,42849

P-16 GZB1Z002 u Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta
en servei de Sistema Transceptor selectiu / magnètic
Compatible con BZB1Z001
Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats
de circulació de fins a 70km/h), mòdul d'adaptació en
sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a
5 m) i unitat d'interfície sòl (detector) per regulador
semafòric, segons especificacions del plec de
condicions.
Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al
regulador de fins a 5m, y cablejat d'elimentación
electrica 24Vdc e fins a 5m.
Disposa de les funcions:
- Sortida presència de vehicle mantinguda
magnèticament
    - Sortida imminent
- Detecció magnètica
   - Recepció y transmissió de la informació: tipus de
vehicle, tipus de longitud d'vehicle i identificador del
vehicle
    - Informació de fallida
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil.

Rend.: 1,000 1.931,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,76000 = 62,28000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 86,44000 86,44000
Materials

BZB1Z002 u Sistema Transceptor selectiu / magnètic
Compatible con BZB1Z001
Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats
de circulació de fins a 70km/h), mòdul d'adaptació en
sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a
5 m) i unitat d'interfície sòl (detector) per regulador
semafòric, segons especificacions del plec de
condicions.
Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al
regulador de fins a 5m, y cablejat d'elimentación
electrica 24Vdc e fins a 5m.
Disposa de les funcions:
- Sortida presència de vehicle mantinguda
magnèticament
    - Sortida imminent
- Detecció magnètica
    - Recepció y transmissió de la informació: tipus de
vehicle, tipus de longitud d'vehicle i identificador del
vehicle
    - Informació de fallida

1,000      x 1.753,00000 = 1.753,00000

Subtotal: 1.753,00000 1.753,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 1.839,46667 = 0,27592

Subtotal: 0,27592 0,27592
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COST DIRECTE 1.839,71592
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 91,98580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.931,70172

P-17 GZB1Z003 u Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta
en servei de Sistema de detecció embarcat
Transceptor de curt abast de freqüència dual per a
transmissió / recepció, model MOL81 1350 de Balogh
o similar.
Compatible con BZB1Z004
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Inclou:
- 1 peça d'apaptació o suport del conjunt.
- Els cables i connectors necessaris per a la
connexió entre l'equip i el calculador SAE, a excepció
d'aquells posats a disposició pel material mòbil
- Els cables i connectors necessaris per a
l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells
posats a disposició pel material mòbil
Inclou enginyeria de detall

Rend.: 1,000 1.960,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,76000 = 62,28000

Subtotal: 110,60000 110,60000
Materials

BZB1Z003 u Equip embarcat de detecció.
Transceptor de curt abast de freqüència dual per a
transmissió / recepció, model MOL81 1350 de Balogh
o similar.
Compatible con BZB1Z004
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Inclou:
- 1 peça d'apaptació o suport del conjunt.
- Els cables i connectors necessaris per a la
connexió entre l'equip i el calculador SAE, a excepció
d'aquells posats a disposició pel material mòbil
- Els cables i connectors necessaris per a
l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells
posats a disposició pel material mòbil

1,000      x 1.756,42000 = 1.756,42000

Subtotal: 1.756,42000 1.756,42000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 1.867,00000 = 0,28005

Subtotal: 0,28005 0,28005

COST DIRECTE 1.867,30005
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 93,36500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.960,66505



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P-18 GZB1Z004 u Subministre, instal.lació (en qualsevol tipus de
pavimentació.), connexionat, proves i posta en servei
de Detector sòl monobloc amb antenna integrada,
model DMOL201 1350 de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003
Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m,
connectors i/o caixa estanca de connexió, per
logitudes superioris a 10m
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Tota adaptació a nivell maquinari, programari o de
programació necessària per mantenir la funcionalitat
actual de les cruïlles afectats en fase final i en fase
intermèdia de coexistència amb els detectors
existents.
Inclou la desinstal·lació diferida del detector existent
després de la fase de coexistència, inclosa la retirada
del cablejat del mateix.
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil de
adaptació, així com treballs en horari nocturn per
evitar perturbar l'explotació tramviaria.

Rend.: 1,000 785,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 20,76000 = 124,56000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,16000 = 72,48000

Subtotal: 197,04000 197,04000
Materials

BZB1Z004 u Detector sòl monobloc
Detector actiu monobloc amb antenna integrada,
model DMOL201 1350 de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003
Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m,
connectors i/o caixa estanca de connexió, per
logitudes superioris a 10m
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament

1,000      x 551,00000 = 551,00000

Subtotal: 551,00000 551,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 748,06667 = 0,11221

Subtotal: 0,11221 0,11221

COST DIRECTE 748,15221
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 37,40761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,55982

P-19 GZB1Z005 u Receptor Sistema de petició degradada Rend.: 1,000 100,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZB2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 5.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZB2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització viària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 25.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZB2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZB2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 40.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 GZB2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 3.125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 GZB2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització viària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 15.375,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 GZB2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.855,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 GZB2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 24.875,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 GZB3Z001 u Semàfor tramviari tipus TRAM, inclos suport Rend.: 1,000 1.264,89 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 4,500 /R x 20,76000 = 93,42000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000

Subtotal: 141,74000 141,74000
Materials

BZB3Z002 u Columna semáforica de poliester-fibra, de 2,4mts
d'altura. Segons especificacions de l'Ajuntament de
Barcelona.

1,000      x 241,16000 = 241,16000

BZB3Z001 u Subministrament i instal·lació de semáfor tramviari
13/200 amb tecnologia led de 42vca. Totalment
instal·lat i en funcionament. Segons requisits de
l'Ajuntament de Barcelona.

1,000      x 821,76000 = 821,76000

Subtotal: 1.062,92000 1.062,92000

COST DIRECTE 1.204,66000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 60,23300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.264,89300

P-25 GZB3Z002 u Semàfor tramviari tipus TRAM, inclos suport fusible Rend.: 1,000 1.317,39 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A013M000 h Ajudant muntador 4,500 /R x 20,76000 = 93,42000
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Subtotal: 141,74000 141,74000
Materials

BZB3Z003 u Columna semáforica fusible de poliester-fibra, de
2,4mts d'altura. Segons especificacions de
l'Ajuntament de Barcelona.

1,000      x 291,16000 = 291,16000

BZB3Z001 u Subministrament i instal·lació de semáfor tramviari
13/200 amb tecnologia led de 42vca. Totalment
instal·lat i en funcionament. Segons requisits de
l'Ajuntament de Barcelona.

1,000      x 821,76000 = 821,76000

Subtotal: 1.112,92000 1.112,92000

COST DIRECTE 1.254,66000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 62,73300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.317,39300

P-26 GZB4Z001 m Subministrament, instal·lació, connexionat i verificació
de cable multiparell de tipus ZPAU, K23, T13 o
equivalent, amb doble blindatge, secció mínima de
conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons
funcionalitat del detector). Instal·lat en tub

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 24,16000 = 0,48320

Subtotal: 0,89840 0,89840
Materials

BZB4Z001 m cable multiparell de tipus ZPAU, K23, T13 o
equivalent, amb doble blindatge, secció mínima de
conductors de 0,75mm2 i fins a 12 parells (segons
funcionalitat del detector)

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,86667 = 0,00058

Subtotal: 0,00058 0,00058

COST DIRECTE 3,89898
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09393

P-27 GZB4Z002 m Subministrament, instal·lació, connexionat i verificació
de Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX
ROBUST 215C o equivalent. Instal·lat en tub

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 24,16000 = 0,48320
A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520

Subtotal: 0,89840 0,89840
Materials

BZB4Z002 m Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX
ROBUST 215C o equivalent

1,000      x 2,50000 = 2,50000
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Subtotal: 2,50000 2,50000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,40000 = 0,00051

Subtotal: 0,00051 0,00051

COST DIRECTE 3,39891
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56886

P-28 GZB4Z003 m Subministrament, estesa i instal·lació de cable de
connexió a semafors tipus mànega, sense armadura,
de designació segons UNE21123:RV 0,6/1KV
4x2,5mm2, inclòs la seva estesa, p.p. de peces
especials i material auxiliar. Totalment executat pel
seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 2,47 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z001 u Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de
control SAE: Disseny, desenvolupaments programari,
Instal·lació, posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 180.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z002 u Lloc IHM d'Operador SAE per reguladors incloent :
Disseny, desenvolupaments programari, Instal·lació,
posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z003 u Lloc IHM d'Operador SAE per reguladors, inspectors i
personal de gestió: Disseny, desenvolupaments
programari, Instal·lació, posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 12.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z004 u Enginyeria de desenvolupament de l'arquitectura
Open data de SAE per a permetre les consultes del
SIV

Rend.: 1,000 100.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z005 u Enginyeria d'integració en entorn virtualitzat del CPD
del sistema SAE

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC1Z006 u Realització de proves del sistema SAE Central
incloent sumintro de protocols, i registres de resultats
de les mateixes

Rend.: 1,000 30.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 GZC1Z007 u Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de
control SAE Trambesòs. L'ampliació del Aplicatiu
SAE del centre de control Trabaesòs permetrà
realitzar les mateixa funcionalitats que ofece el
sistema a dia d'avui a la xarxa Trambesòs ampliada
amb el nou ramal Glòries - Verdaguer.

Rend.: 1,000 84.893,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z001 u Consola embarcada: Disseny, desenvolupaments
programari, fabricació, transport, posada en marxa i
garantia de 2 anys

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZC2Z002 u Unitat central embarcada: Disseny,
desenvolupaments programari, fabricació, transport,
posada en marxa i garantia de 2 anys.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z003 u Desenvolupament SW de l'aplicatiu SW emarcada de
control SAE: Disseny, desenvolupaments programari,
Instal·lació, posada en marxa

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z005 u Realització de proves del sistema SAE embarcat
incloent sumintro de protocols, i registres de resultats
de les mateixes

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z006 u Enginyeria d'integració amb el sistema de megafonia
embardada incloent reunions tècniques amb el
propietari dels vehicles i desenvolupament de la
interfície

Rend.: 1,000 30.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z007 u Enginyeria d'integració amb teleindicadors
embardados incloent reunions tècniques amb el
propietari dels vehicles i desenvolupament de la
interfície

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z008 u Enginyeria de intergració en el sistema de
comunicacions de la xarxa unificada

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z009 u Treballs a la part SAE per posar en Funcionament
l'interfície amb SIGF tal i com és defineix a Projecte
constructiu. Inclou estudi detallat d'interfícies i a els
materials necessaris.

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z010 u Installació d'equipament embarcat SAE Rend.: 1,000 5.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 GZC3Z001 u Subministrament, instalacion i posada en marxa
d'etiquetes SAE en línia amb registres i obra civil
inclosa.

Rend.: 1,000 1.046,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,300 /R x 20,76000 = 130,78800
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000

Subtotal: 227,42800 227,42800
Materials

BZC3Z001 u Mòdul de localització sòl, model MLSR de Capsys o
similar amb mini antena.
Compatible con BZB1Z001
Mòdul d'alimentació elèctrica 24Vdc

1,000      x 769,00000 = 769,00000

Subtotal: 769,00000 769,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 996,40000 = 0,14946

Subtotal: 0,14946 0,14946
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COST DIRECTE 996,57746
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 49,82887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.046,40633

GZC3Z002 u Subministrament, instalacion, programació i posada
en marxad'etiquetes SAE tipus Balog OMR 201 per
instalación en encaixos existents

Rend.: 1,000 323,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 65,68000 65,68000
Materials

BZC3Z002 u Etiqueta passiva de reposicionament, model OMR201
de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003

1,000      x 242,55000 = 242,55000

Subtotal: 242,55000 242,55000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 308,20000 = 0,04623

Subtotal: 0,04623 0,04623

COST DIRECTE 308,27623
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,41381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,69004

GZC3Z003 u Enginyeria de intergració en el sistema de detecció
embarcat subministrat per SLT. Incloent connectors i
cablatges necessaris

Rend.: 1,000 30.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 GZC3Z004 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Manteniment, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 31.167,27 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 GZC4Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 18.251,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 GZC4Z002 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització viària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 16.021,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 GZC4Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 21.532,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-35 GZC4Z004 u Realització de Proves del sistema SAE-SIV Fase1
incloent subministrament de protocols, i registres de
resultats de les mateixes

Rend.: 1,000 29.893,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z001 u Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de
control SIV: Disseny, desenvolupaments programari,
Instal·lació, posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 100.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z002 u Lloc IHM d'Operador SIV per a reguladors i agent
comercial: Disseny, desenvolupaments programari,
Instal·lació, posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z003 u Lloc IHM d'Operador SIV per a reguladors i agent
comercial: Disseny, desenvolupaments programari,
Instal·lació, posada en marxa,llicències

Rend.: 1,000 13.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z004 u Enginyeria de desenvolupament en el marc de
l'arquitectura Open Data per a realitzar les consultes
ncesarias a la BDD de SAE a CPD

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z005 u Enginyeria de intergració en el sistema de
comunicacions de la xarxa unificada

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z006 u Enginyeria d'integració amb el sistema de megafonia
central per realització d'avisos en parada, incloent
proves

Rend.: 1,000 30.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z007 u Enginyeria de desenvolupament del servidor web
local sobre la base de l'arquitectura Open track per a
intercanvi de dades d'explotació

Rend.: 1,000 40.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z008 u Enginyeria de inetgración amb servidor web remot
sobre la base de l'arquitectura Open track per a
intercanvi de dades d'explotació amb externs

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZD1Z009 u Enginyeria d'integració amb servidor web remot sobre
la base de l'arquitectura Open track per a intercanvi
de dades d'explotació amb externs

Rend.: 1,000 30.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 GZD1Z010 u Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de
control SAE-SIV Trambesòs,
incloent:Desenvolupaments programari, posada en
marxa i llicències

Rend.: 1,000 32.540,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 GZD1Z011 u Enginyeria d'integració amb el sistema de megafonia
FASE1 per Realització d'avisos en parada,
incloent:Disseny,Desenvolupaments Programari,
Posada en marxa i proves

Rend.: 1,000 29.378,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 GZD2Z001 u Subministrament, Instal·lació, Proves i posta en
Servei de Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC encastat.
Instal·la en parada incloent disseny,
desenvolupaments programari, adquisició, transport,
cablejat, i garantia de 2 anys.

Rend.: 1,000 6.511,44 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,76000 = 103,80000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000

Subtotal: 200,44000 200,44000
Materials

BZD2Z001 u Subministrament de Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC
encastat. Incloent disseny, desenvolupaments
programari, adquisició, transport, cablejat, i garantia
de 2 anys.

1,000      x 6.000,00000 = 6.000,00000

Subtotal: 6.000,00000 6.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 6.200,46667 = 0,93007

Subtotal: 0,93007 0,93007

COST DIRECTE 6.201,37007
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 310,06850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.511,43857

P-39 GZD2Z002 u Subministrament d'Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC
embebid i garantia de 2 anys.

Rend.: 1,000 6.300,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BZD2Z001 u Subministrament de Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC
encastat. Incloent disseny, desenvolupaments
programari, adquisició, transport, cablejat, i garantia
de 2 anys.

1,000      x 6.000,00000 = 6.000,00000

Subtotal: 6.000,00000 6.000,00000

COST DIRECTE 6.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.300,00000

GZD2Z003 u Instal·lació, proves i posada en servei dels cablejats,
connectors i elements necessaris per a la integració
del teleindicador actual.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 GZD3Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 3.523,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 GZD3Z002 u Realització de l'enginyeria de detall per al conjunt de
la part de senyalització viària, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 5.750,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-42 GZD3Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 2.543,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 GZD3Z004 u Realització de Proves del sistema SAE-SIV Fase1
incloent subministrament de protocols, i registres de
resultats de les mateixes.

Rend.: 1,000 9.964,59 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 GZE1Z001 u PLC de parada modular amb processador >4K
instruccions/ms, memòria 4/128MB, comunicacions
Ethernet 10/100 Mbps protocol IEC 60870-5-104,
equipat amb 32 entrades digitals, 16 sortides digitals i
8 entrades analògiques, i font d’alimentació 24 Vcc;
inclou programari de lògica de control dels
dispositius. Es lliurarà perfectament instal·lat l'equip,
proves i cablejades les senyals. Segons condicions
del PPT.

Rend.: 1,000 15.937,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 32,000 /R x 24,16000 = 773,12000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 5,000 /R x 73,37000 = 366,85000
A010T000 h Tècnic mig o superior 20,000 /R x 38,00000 = 760,00000

Subtotal: 1.899,97000 1.899,97000
Materials

BZE1Z001 u PLC de parada modular amb  processador >4K
instruccions/ms, memòria 4/128MB, comunicacions
Ethernet 10/100 Mbps protocol IEC 60870-5-104,
equipat amb 32 entrades digitals, 16 sortides digitals i
8 entrades analògiques, i font d’alimentació 24 Vcc;
inclou  programari de lògica de control dels
dispositius.

1,000      x 13.278,4000 = 13.278,40000

Subtotal: 13.278,40000 13.278,40000

COST DIRECTE 15.178,37000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 758,91850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.937,28850

P-45 GZE1Z002 u PLC de subestació elèctrica modular. Constarà d'un
PLC primari, processador >10K instruccions/ms,
memòria 32MB/2GB, comunicacions Ethernet 10/100
Mbps, IEC 60870-5-104 i Modbus TCP i font
redundada de 24 Vcc; equipat amb 240 entrades
digitals, 96 sortides digitals i 64 entrades analògiques
en mòduls amb comunicació Ethernet 10/100 Mbps i
Modbus TCP; disposarà d'un Panell HMI. Inclou els
programaris de lògica de control i supervisió de la
subestació. Es lliurarà perfectament instal·lat l'equip,
proves i cablejades els senyals. Segons condicions
del PPT.

Rend.: 1,000 47.761,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 160,000 /R x 24,16000 = 3.865,60000
A010T000 h Tècnic mig o superior 267,000 /R x 38,00000 = 10.146,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 67,000 /R x 73,37000 = 4.915,79000

Subtotal: 18.927,39000 18.927,39000
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Materials
BZE1Z002 u PLC de subestació elèctrica modular. Constarà d'un

PLC primari,  processador >10K instruccions/ms,
memòria 32MB/2GB, comunicacions Ethernet 10/100
Mbps, IEC 60870-5-104 i Modbus TCP i font
redundada de 24 Vcc; equipat amb 240 entrades
digitals, 96 sortides digitals i  64 entrades analògiques
en mòduls amb comunicació Ethernet 10/100 Mbps i
Modbus TCP; disposarà d'un Panell HMI. Inclou els
programaris de lògica de control i supervisió de la
subestació

1,000      x 26.560,0000 = 26.560,00000

Subtotal: 26.560,00000 26.560,00000

COST DIRECTE 45.487,39000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2.274,36950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.761,75950

GZE1Z003 u Subministrament de Gestor servidor i HMI d'operació
de la Supervisió i Telecomandament del SCADA
d'Instal·lacions Fixes i Energia, i una Consola de
Comunicacions o HMI dels sistemes integrats de
Megafonia, Circuit Tancat de Televisió,
Telefonia/Interfonia, Informació al Viatger i Ràdio
d'Explotació.
Es basarà en tecnologia de SCADA: obert,
client-servidor, orientat a objectes i multiusuari; amb
mòdul de temps real (dades, alarmes i supervisió)
amb base de dades i temps diferit (històric, infomes)
amb conexió amb base de dades relacional;
disposarà dels protocols natius i estàndards IEC
60870-5-101, 105 i Modbus RTU i TCP, amb
interfícies de comunicacions OPC, SQL, ODBC i
suport SNMP. S'inclou llicència servidor per un mínim
de 15.000 + 10.000 tags per temps real i històrics, i 7
llicències de client. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 359.678,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 4.400,000 /R x 38,00000 = 167.200,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,000 /R x 24,16000 = 0,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 760,000 /R x 73,37000 = 55.761,20000

Subtotal: 222.961,20000 222.961,20000
Materials

BZE1Z003 u Subministrament de Gestor servidor i HMI d'operació
de la Supervisió i Telecomandament del SCADA
d'Instal·lacions Fixes i Energia,  i una Consola de
Comunicacions o HMI dels sistemes integrats de
Megafonia, Circuit Tancat de Televisió,
Telefonia/Interfonia, Informació al Viatger i Ràdio
d'Explotació.
Es basarà en tecnologia de SCADA: obert,
client-servidor, orientat a objectes i multiusuari; amb
mòdul de temps real (dades, alarmes i supervisió)
amb base de dades i temps diferit (històric, infomes)
amb conexió amb base de dades relacional;
disposarà dels  protocols natius i estàndards IEC
60870-5-101, 105 i Modbus RTU i TCP, amb
interfícies de comunicacions OPC, SQL, ODBC i
suport SNMP. S'inclou llicència servidor per un mínim
de 15.000 + 10.000 tags per temps real i històrics, i 7
llicències de client. Segons condicions del PPT.

1,000      x 119.590,000 = 119.590,00000
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Subtotal: 119.590,00000 119.590,00000

COST DIRECTE 342.551,20000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17.127,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359.678,76000

GZE1Z004 u Base de Dades Relacional SQL amb arquitectura
client-servidor. Compatibilitat amb SO Windows
Server 2012 o superior.
Capacitat de connexió ODBC i JDBC i interfície SOA
(Web Services). Configuració d'alta disponibilitat i
còpia de seguretat automatitzada. Disposarà d'una
eina de desenvolupament en línia integrada i
integració d'eines .NET. Facilitarà desenvolupament
amb Visual Studio, C ++, C #.
Llicènciament per a 10 usuaris / 2 CPU i inclou el
suport un any. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 18.433,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 40,000 /R x 73,37000 = 2.934,80000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,000 /R x 24,16000 = 0,00000
A010T000 h Tècnic mig o superior 160,000 /R x 38,00000 = 6.080,00000

Subtotal: 9.014,80000 9.014,80000
Materials

BZE1Z004 u Base de Dades Relacional SQL amb arquitectura
client-servidor. Compatibilitat amb SO Windows
Server 2012 o superior.
Capacitat de connexió ODBC i JDBC i  interfície SOA
(Web Services). Configuració d'alta disponibilitat i
còpia de seguretat automatitzada. Disposarà d'una
eina de desenvolupament en línia integrada i
integració d'eines .NET. Facilitarà desenvolupament
amb Visual Studio, C ++, C #.
Llicènciament per a 10 usuaris / 2 CPU i inclou el
suport un any. Segons condicions del PPT

1,000      x 8.540,50000 = 8.540,50000

Subtotal: 8.540,50000 8.540,50000

COST DIRECTE 17.555,30000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 877,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.433,06500

P-46 GZE1Z006 u Treballs sobre l'existent programari SCADA per
incorporar l' equipament instal·lat a les noves quatre
(4) parades i dues (2) subestacions elèctriques.
S'inclourà les funcionalitats actuals del SCADA
existent per a la Supervisió i Telecomandament del
d'Instal·lacions Fixes i Energia, creant les noves
pantalles, modificant la base de dades amb les noves
senyals, i desenvolupant si escau les accions de
supervisió i control ara no contemplades i que siguin
necessaries en el tram d'extensió entre Glòries i
Verdaguer; es tindrà en compte utilitzar el protocol
estàndard IEC 60870-5-104 en la comunicació amb
els nous PLCs. S'inclou, si fos necessari, l'ampliació
de llicència per tags temps real i històrics. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 33.646,62 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 120,000 /R x 73,37000 = 8.804,40000
A010T000 h Tècnic mig o superior 480,000 /R x 38,00000 = 18.240,00000

Subtotal: 27.044,40000 27.044,40000
Materials

BZE1Z006 u Integració de la supervisió i telecomandament en
l'aplicació servidora i HMI del SCADA (Fase 1)

1,000      x 5.000,00000 = 5.000,00000

Subtotal: 5.000,00000 5.000,00000

COST DIRECTE 32.044,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.602,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.646,62000

GZE2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 11.949,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZE2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 36.059,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZE2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 20.964,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZE2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 42.349,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 GZE2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 6.734,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 GZE2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 14.989,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 GZE2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 8.962,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 GZE2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 9.014,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 GZF1Z001 m Subministrament i Estesa de Cable per canalització
entubada de 48 Fibres Òptiques, Monomode OS2,
Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons
normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,38000 = 0,70140
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A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 20,76000 = 0,62280
A0100000 h Cap d'obra 0,010 /R x 30,13000 = 0,30130

Subtotal: 1,62550 1,62550
Materials

BZF1Z001 m Cable per canalització entubada de 48 Fibres
Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció
metàl·lica, antirosegadors segons normatives i
dimenionamientos estipulats en el PPT

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 4,03550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,20178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23728

P-52 GZF1Z002 m Subministrament i Estesa de Cable per canalització
entubada de 6 Fibres Òptiques, Monomode OS2,
Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons
normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 0,030 /R x 30,13000 = 0,90390
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

Subtotal: 3,11090 3,11090
Materials

BZF1Z002 m Cable per canalització entubada de 6 Fibres
Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció
metàl·lica, antirosegadors segons normatives i
dimenionamientos estipulats en el PPT

1,000      x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000

COST DIRECTE 4,87090
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11445

P-53 GZF1Z003 m Subministrament i Estesa de Cable per canalització
entubada mixt de parell de coure i de 6 Fibres
Òptiques, Muktimode OM4, Exterior, protecció
metàl·lica, antirosegadors segons normatives i
dimenionamientos estipulats en el PPT

Rend.: 1,000 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,38000 = 2,57180
A0100000 h Cap d'obra 0,050 /R x 30,13000 = 1,50650
A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,76000 = 2,28360

Subtotal: 6,36190 6,36190
Materials

BZF1Z003 m Cable per canalització entubada mixt de parell de
coure i de 6 Fibres Òptiques, Muktimode OM4,
Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons
normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT

1,000      x 3,78000 = 3,78000
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Subtotal: 3,78000 3,78000

COST DIRECTE 10,14190
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,50710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64900

P-54 GZF1Z004 u Suministro e Instalació de Panell per a rack 19” 2U,
Modular amb 24 connectors LC dúplex.
Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i
safates de fusió.
Inclós 24 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb
connectors LC/SC

Rend.: 1,000 1.918,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 24,000 /R x 23,38000 = 561,12000
A0100000 h Cap d'obra 12,000 /R x 30,13000 = 361,56000
A013M000 h Ajudant muntador 24,000 /R x 20,76000 = 498,24000

Subtotal: 1.420,92000 1.420,92000
Materials

BZF1Z004 u Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 24 connectors
LC dúplex. Preassemblatge total amb acoblaments,
pigtails i safates de fusió.
Inclós 24 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb
connectors LC/SC

1,000      x 406,36000 = 406,36000

Subtotal: 406,36000 406,36000

COST DIRECTE 1.827,28000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 91,36400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.918,64400

P-55 GZF1Z005 u Suministro e Instalació de Panell per a rack 19” 2U,
Modular amb 12 connectors LC dúplex.
Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i
safates de fusió.
Inclós 12 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb
connectors LC/SC

Rend.: 1,000 1.072,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 19,095 /R x 23,38000 = 446,44110
A013M000 h Ajudant muntador 15,000 /R x 20,76000 = 311,40000

Subtotal: 757,84110 757,84110
Materials

BZF1Z005 u Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 12 connectors
LC dúplex. Preassemblatge total amb acoblaments,
pigtails i safates de fusió.
Inclós 12 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb
connectors LC/SC

1,000      x 263,68000 = 263,68000

Subtotal: 263,68000 263,68000
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COST DIRECTE 1.021,52110
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 51,07606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.072,59716

P-56 GZF1Z006 u Subministrament i instal·lació d'un bastidor sense
portes per muntar dins de l'armari de marquesina de
parada. D'acer o alumini i mides de 19´´, 42 U i 600
mm de fons. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 3.828,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 25,000 /R x 30,13000 = 753,25000
A013M000 h Ajudant muntador 50,000 /R x 20,76000 = 1.038,00000
A0121000 h Oficial 1a 50,000 /R x 23,38000 = 1.169,00000

Subtotal: 2.960,25000 2.960,25000
Materials

BZF1Z006 u bastidor sense portes per muntar dins de l'armari de
marquesina de parada. D'acer o alumini i mides de
19´´, 42 U i 600 mm de fons. Segons condicions del
PPT.

1,000      x 686,00000 = 686,00000

Subtotal: 686,00000 686,00000

COST DIRECTE 3.646,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 182,31250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.828,56250

P-57 GZF2Z001 u Subministrament, Instal·lació, Parametrització,
configuració, Proves i Posada en Servei de parella
d'equips Core router amb funcionalitats completes IP
/ MPLS, en Chassis o Stand Alone per a rack 19 ´´,
commutació mínim individual de 80Gbps full duplex.
Configurats a HA (Alta disponibilitat ) amb
funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una
Processadora / Controladora, redundància de font
d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12
ports 10Gbe SFP / SFP + (ampliable un 30% sense
canviar de plataforma), Inclosos a els Següents
transceivers: 8 Unitats 10GBASE-LR, 4 Unitats
10GBASE-SR

Rend.: 1,000 62.594,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 240,000 /R x 38,00000 = 9.120,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 160,000 /R x 73,37000 = 11.739,20000
A0100000 h Cap d'obra 10,000 /R x 30,13000 = 301,30000
A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,76000 = 207,60000
A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 23,38000 = 233,80000

Subtotal: 21.601,90000 21.601,90000
Materials

BZF2Z001 u parella d'equips Core router amb funcionalitats
completes IP / MPLS, en Chassis o Stand Alone per a
rack 19 ´´, commutació mínim individual de 80Gbps
full duplex. Configurats a HA (Alta disponibilitat ) amb
funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una
Processadora / Controladora, redundància de font
d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12

1,000      x 38.012,0000 = 38.012,00000
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ports 10Gbe SFP / SFP + (ampliable un 30% sense
canviar de plataforma), Inclosos a els Següents
transceivers: 8 Unitats 10GBASE-LR, 4 Unitats
10GBASE-SR

Subtotal: 38.012,00000 38.012,00000

COST DIRECTE 59.613,90000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2.980,69500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62.594,59500

P-58 GZF2Z002 u Subministrament, Instal·lació, Parametrització,
configuració, Proves i Posada en Servei de parella
d'equips Core router amb funcionalitats completes IP
/ MPLS, en Chassis o Stand Alone per a rack 19 ´´,
commutació mínim individual de 80Gbps full duplex.
Configurats a HA (Alta disponibilitat ) amb
funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una
Processadora / Controladora, redundància de font
d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12
ports 10Gbe SFP / SFP + (ampliable un 30% sense
canviar de plataforma), Inclosos a els Següents
transceivers: 8 Unitats 10GBASE-LR, 4 Unitats
10GBASE-SR

Rend.: 1,000 32.888,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,76000 = 103,80000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 12,500 /R x 73,37000 = 917,12500
A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 23,38000 = 116,90000
A010T000 h Tècnic mig o superior 20,000 /R x 38,00000 = 760,00000
A0100000 h Cap d'obra 5,000 /R x 30,13000 = 150,65000

Subtotal: 2.048,47500 2.048,47500
Materials

BZF2Z002 u Equip router amb funcionalitats completes IP / MPLS
(inclós FRR), en Chassis o Stand Alone per a rack 19
´´, amb redundància de Processadora / Controladora,
de font d'alimentació, redundància de ventilació.
Equipat amb Mòdul WAN de 2 ports 10 GE SFP +,
inclos 2 transceivers 10GBASE-LR. equipat amb
català targetes de línia: Mínim Mòdul 12 ports
10/100/1000 SFP INCLOU transceivers: 4 x
1000Base-LX

1,000      x 29.274,0000 = 29.274,00000

Subtotal: 29.274,00000 29.274,00000

COST DIRECTE 31.322,47500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.566,12375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.888,59875

P-59 GZF2Z003 u Subministrament, Instal·lació, Parametrització,
Configuració i Posada en Servei de Programari de
gestió Xarxa MPLS i Xarxa IP L3 / L2 Segon a els
requirements indicats al PPT

Rend.: 1,000 24.931,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 80,000 /R x 73,37000 = 5.869,60000
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A010T000 h Tècnic mig o superior 100,000 /R x 38,00000 = 3.800,00000

Subtotal: 9.669,60000 9.669,60000
Materials

BZF2Z003 u Programari de gestió Xarxa MPLS i Xarxa IP L3 / L2
Segon a els requirements indicats al PPT

1,000      x 14.074,9800 = 14.074,98000

Subtotal: 14.074,98000 14.074,98000

COST DIRECTE 23.744,58000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.187,22900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.931,80900

P-60 GZF3Z001 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i
Posada en Servei de commutador estacable per a
rack 19 ´´, incloent Funcionalitats L2 / L3. Equipat
amb 4 x 1Gbps SFP Ports de Uplink. Inclós en stack
un commutador de 24 Ports 10/100/1000 PoE +
(802.11at) i 1 commutador 12 Ports 10/100/1000
SFP, INCLOU 6 transceivers, 2 x 1000Base-SX, 4 x
1000Base-LX (MMF i SMF). Inclou redundància
d'alimentació i stack

Rend.: 1,000 21.580,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 1,500 /R x 30,13000 = 45,19500
A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,76000 = 103,80000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 20,000 /R x 73,37000 = 1.467,40000
A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 23,38000 = 116,90000
A010T000 h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 38,00000 = 1.520,00000

Subtotal: 3.253,29500 3.253,29500
Materials

BZF3Z001 u Commutador estacable per a rack 19 ´´, incloent
Funcionalitats L2 / L3. Equipat amb 4 x 1Gbps SFP
Ports de Uplink. Inclós en stack un commutador de 24
Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at) i 1 commutador
12 Ports 10/100/1000 SFP, INCLOU 6 transceivers, 2
x 1000Base-SX, 4 x 1000Base-LX (MMF i SMF).
Inclou redundància d'alimentació i stack

1,000      x 17.300,0000 = 17.300,00000

Subtotal: 17.300,00000 17.300,00000

COST DIRECTE 20.553,29500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.027,66475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.580,95975

P-61 GZF3Z002 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i
Posada en Servei de commutador stand-alone per a
rack 19 ´´´´, equipat amb funcionalitats L2 / L3.
Ports dels Uplink: 2 x 1GbE, INCLOU 2 transceivers
1000Base-LX
12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).

Rend.: 1,000 3.357,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 2,670 /R x 73,37000 = 195,89790
A0121000 h Oficial 1a 4,440 /R x 23,38000 = 103,80720
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A013M000 h Ajudant muntador 4,440 /R x 20,76000 = 92,17440
A0100000 h Cap d'obra 1,330 /R x 30,13000 = 40,07290
A010T000 h Tècnic mig o superior 13,330 /R x 38,00000 = 506,54000

Subtotal: 938,49240 938,49240
Materials

BZF3Z002 u Commutador stand-alone per a rack 19 ´´´´, equipat
amb funcionalitats L2 / L3.
Ports dels Uplink: 2 x 1GbE, INCLOU 2 transceivers
1000Base-LX
12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).

1,000      x 2.259,50000 = 2.259,50000

Subtotal: 2.259,50000 2.259,50000

COST DIRECTE 3.197,99240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 159,89962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.357,89202

P-62 GZF3Z003 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i
Posada en Servei de Commutador stand-alone per a
rack 19 ´´, equipat amb redundancia de alimentación
y funcionalitats L2 / L3 i MPLS base. Ports de Uplink:
2 x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX.
Conmutador Ethernet de 12 Ports 10/100/1000 PoE +
(802.11at).

Rend.: 1,000 2.867,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,330 /R x 20,76000 = 27,61080
A0121000 h Oficial 1a 1,330 /R x 23,38000 = 31,09540
A010T000 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 38,00000 = 152,00000
A0100000 h Cap d'obra 0,670 /R x 30,13000 = 20,18710

Subtotal: 230,89330 230,89330
Materials

BZF3Z003 u Commutador stand-alone per a rack 19 ´´, equipat
amb redundancia de alimentación y funcionalitats L2 /
L3 i MPLS base. Ports de Uplink: 2 x 1GbE, inclou 2
transceivers 1000Base-LX. Conmutador Ethernet de
12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at).

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 2.730,89330
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 136,54467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.867,43797

P-63 GZF3Z004 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i
Posada en Servei de Commutador stand-alone tipo
industrial rugeritzat L2. Equipat am 2 Ports de uplink:
1Gbps SFP, incloent 2 transceivers 1000 Base-LX,
Commutador Ethernet de 8 Ports 10/100/1000 PoE +.

Rend.: 1,000 2.133,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 23,38000 = 58,45000
A010T000 h Tècnic mig o superior 5,000 /R x 38,00000 = 190,00000
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A0100000 h Cap d'obra 0,330 /R x 30,13000 = 9,94290

Subtotal: 331,76290 331,76290
Materials

BZF3Z004 u Commutador stand-alone tipo industrial rugeritzat L2.
Equipat am 2 Ports de uplink: 1Gbps SFP, incloent 2
transceivers 1000 Base-LX, Commutador Ethernet de
8 Ports 10/100/1000 PoE +

1,000      x 1.700,00000 = 1.700,00000

Subtotal: 1.700,00000 1.700,00000

COST DIRECTE 2.031,76290
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 101,58815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.133,35105

P-64 GZF3Z005 u Subministrament e Instalació de Panell per a rack 19”
1U. Modular amb 24 connectors RJ45 femella per
UTP cat6. Disposa de pinta per fixació dels cables. 24
fuetons  UTP cat6 de 3 m. amb connectors RJ45

Rend.: 1,000 632,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,960 /R x 23,38000 = 162,72480
A013M000 h Ajudant muntador 6,960 /R x 20,76000 = 144,48960
A0100000 h Cap d'obra 6,960 /R x 30,13000 = 209,70480

Subtotal: 516,91920 516,91920
Materials

BZF3Z005 u Panell per a rack 19” 1U. Modular amb 24 connectors
RJ45 femella per UTP cat6. Disposa de pinta per
fixació dels cables. 24 fuetons  UTP cat6 de 3 m. amb
connectors RJ45

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 601,91920
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 30,09596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,01516

P-65 GZF3Z006 m Subministrament, Instal·lació, Connectorització i
Proves de cable UTP categoria 6. S'inclou p.p. de
fixacions, caixes de protecció i tub rígid metàl·lic per a
exterior, segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380
A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760
A0100000 h Cap d'obra 0,010 /R x 30,13000 = 0,30130

Subtotal: 0,74270 0,74270
Materials

BZF3Z006 m Cable UTP categoria 6. S'inclou p.p. de fixacions,
caixes de protecció i tub rígid metàl·lic per a exterior,
segons condicions del PPT.

1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000
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COST DIRECTE 2,19270
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30234

P-66 GZF3Z007 u Subministrament i instal·lació d'un armari mural per a
rack de 19´´ de 22 U, d'acer o alumini. Disposa de
dues portes frontal (amb vidre fumat) i posterior amb
pany. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 662,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000
A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 20,76000 = 166,08000

Subtotal: 353,12000 353,12000
Materials

BZF3Z007 u Armari mural per a rack de 19´´ de 22 U, d'acer o
alumini. Disposa de dues portes frontal (amb vidre
fumat) i posterior amb pany. Segons condicions del
PPT.

1,000      x 278,00000 = 278,00000

Subtotal: 278,00000 278,00000

COST DIRECTE 631,12000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 31,55600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,67600

GZF4Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 7.494,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF4Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 20.964,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF4Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 8.909,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF4Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 6.320,88 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 GZF4Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 7.494,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 GZF4Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 10.482,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-69 GZF4Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 6.682,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 GZF4Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 4.213,92 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 GZG1Z001 u Subministrament, configuració i proves de Terminal
portàtil tecnologia TETRA, banda de 380 – 430 MHz i
potència de 3 W ajustable. Disposa de pantalla color,
receptor GPS i alerta per vibració. Protecció IP65 o
superior. Bateria de Li-Ion >1500 mAh. Inclou funda,
sujecció a cinturó i carregador. Segons condicions del
PPT.

Rend.: 1,000 1.172,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BZG1Z001 u Terminal portàtil tecnologia TETRA, banda de 380 –
430 MHz i potència de
3 W ajustable. Disposa de pantalla color, receptor
GPS i alerta per vibració. Protecció  IP65 o superior.
Bateria de Li-Ion >1500 mAh. Inclou funda, sujecció a
cinturó i carregador. Segons condicions del PPT.

1,000      x 1.117,10000 = 1.117,10000

Subtotal: 1.117,10000 1.117,10000

COST DIRECTE 1.117,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 55,85500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.172,95500

GZG1Z002 u Suministrament, instal·lació, configuració i proves de
Terminal embarcat, tecnologia TETRA, banda de 380
– 430 MHz i potència de 10 W ajustable amb micro i
PTT, receptor GPS. Inclou antena embarcada externa
de 5dBi x 2, accessoris de fixació i connexió, i
adaptador d'alimentació 12Vcc/48Vcc. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 3.968,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 24,16000 = 386,56000
A010T000 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 38,00000 = 152,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 2,000 /R x 73,37000 = 146,74000

Subtotal: 685,30000 685,30000
Materials

BZG1Z002 u Terminal embarcat, tecnologia TETRA, banda de 380
– 430 MHz i potència de 10 W ajustable amb micro i
PTT, receptor GPS. Inclou antena embarcada externa
de 5dBi x 2, accessoris de fixació i connexió, i
adaptador d'alimentació 12Vcc/48Vcc. Segons
condicions del PPT

1,000      x 3.094,00000 = 3.094,00000

Subtotal: 3.094,00000 3.094,00000

COST DIRECTE 3.779,30000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 188,96500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.968,26500
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GZG1Z003 u Suministrament, instal·lació, configuració i proves de
Terminal de sobretaula, tecnologia TETRA, banda de
380 – 430 MHz i potència de 10 W ajustable amb
capçcal extraible, pantalla TFT color, micro i PTT, i
altaveu extern. Inclou antena externa de 9dBd,
mecànica d'instal·lació per escriptori, accessoris de
fixació i connexió, adaptador d'alimentació 12Vcc/220
Vac. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 2.976,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000

Subtotal: 246,01000 246,01000
Materials

BZG1Z003 u Terminal de sobretaula, tecnologia TETRA, banda de
380 – 430 MHz i potència de 10 W ajustable amb
capçcal extraible, pantalla TFT color, micro i PTT, i
altaveu extern. Inclou antena externa de 9dBd,
mecànica d'instal·lació per escriptori, accessoris de
fixació i connexió, adaptador d'alimentació 12Vcc/220
Vac. Segons condicions del PPT.

1,000      x 2.589,00000 = 2.589,00000

Subtotal: 2.589,00000 2.589,00000

COST DIRECTE 2.835,01000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 141,75050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.976,76050

GZG1Z004 u Subministrament, instal·lació, configuració i proves
del Mòdul TX/RX i un mutiacoblador de RX i, si
escau, un combinador de 2 canals, així com els
cables i connectors necessaris. Segons condicions
del PPT

Rend.: 1,000 30.991,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 4,000 /R x 73,37000 = 293,48000
A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000

Subtotal: 466,12000 466,12000
Materials

BZG1Z004 u Mòdul TX/RX i un mutiacoblador de RX i, si escau, un
combinador de 2 canals, així com els cables i
connectors necessaris. Segons condicions del PPT

1,000      x 29.050,0000 = 29.050,00000

Subtotal: 29.050,00000 29.050,00000

COST DIRECTE 29.516,12000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.475,80600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.991,92600

P-72 GZG1Z005 u Realització de proves de mesures de cobertura de la
xarxa suport de la Ràdio d'Explotació entre les places
de Francesc Macià i Glòries. Comprovació de la
viabiliatat del servei TETRA en la interconnexió. Es
lliurarà la corresponent documentació. Segons

Rend.: 1,000 1.874,59 €
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condicions del PPT

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,000 /R x 24,16000 = 579,84000
A010T000 h Tècnic mig o superior 24,000 /R x 38,00000 = 912,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 4,000 /R x 73,37000 = 293,48000

Subtotal: 1.785,32000 1.785,32000

COST DIRECTE 1.785,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 89,26600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.874,58600

P-73 GZG1Z006 u Reconfiguració d'orientació d'antenes i potència en
cas de comprovar deficiencies puntuals de cobertura
de la xarxa suport de la Ràdio d'Explotació entre les
places de Francesc Macià i Glòries. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 2.066,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 8,000 /R x 73,37000 = 586,96000
A010T000 h Tècnic mig o superior 16,000 /R x 38,00000 = 608,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 32,000 /R x 24,16000 = 773,12000

Subtotal: 1.968,08000 1.968,08000

COST DIRECTE 1.968,08000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 98,40400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.066,48400

GZG2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 2.106,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZG2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 3.160,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZG2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 3.453,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZG2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 2.866,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 GZG2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.048,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-75 GZG2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 1.346,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 GZG2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.488,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 GZG2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 1.194,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZH1Z001 u Subministrament, Instal·lació, Configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei de de
Plataforma per a la Monitorització, Control i Gestió de
la Xarxa Sense fil (incloent tot el programari i
maquinari necessari)
En cas de venir desdoblat en diversos components,
inclourà la funcionalitat equivalent de Controladora de
xarxa sense fil (Tant per als Punts d'Accés a via, com
per als instal·lats en els trens proporcionant Accés a
la RMU), amb redundàncies en Font d'Alimentació i 2
ports 10GbE i també inclourà el programari de gestió
de Xarxa sense fil NMS per monitorització, control i
gestió de la mateixa.

Rend.: 1,000 40.182,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 160,000 /R x 38,00000 = 6.080,00000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 100,000 /R x 73,37000 = 7.337,00000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

Subtotal: 13.593,56000 13.593,56000
Materials

BZH1Z001 u Plataforma per a la Monitorització, Control i Gestió de
la Xarxa Sense fil (incloent tot el programari i
maquinari necessari)
En cas de venir desdoblat en diversos components,
inclourà la funcionalitat equivalent de Controladora de
xarxa sense fil (Tant per als Punts d'Accés a via, com
per als instal·lats en els trens proporcionant Accés a
la RMU), amb redundàncies en Font d'Alimentació i 2
ports 10GbE i també inclourà el programari de gestió
de Xarxa sense fil NMS per monitorització, control i
gestió de la mateixa.

1,000      x 24.675,7700 = 24.675,77000

Subtotal: 24.675,77000 24.675,77000

COST DIRECTE 38.269,33000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.913,46650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.182,79650

GZH1Z002 u Instal·lació, Configuració, Proves i Posada en Servei
de d'Access Points d'Exterior sense fil, IEEE
802.11ac, dual 2,4/5GHz, incloent antenes i cables,
així com kit de muntatge en pal, segons PPT.
L'equipament serà rugerizado, connectivitat 1GbE
SFP. Inclou totes les llicències pertinents en
plataforma de control.
En cas que la xarxa RMU presentada, estigui basada
en tecnologia per a bandes no llicenciades però
diferent a IEEE 802.11, els mesuraments seran

Rend.: 1,000 3.271,80 €
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diferents, però han de ser de d'acord als
requeriments del PPT per al sistema RMU

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,570 /R x 20,76000 = 94,87320
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 4,570 /R x 73,37000 = 335,30090
A0100000 h Cap d'obra 2,290 /R x 30,13000 = 68,99770
A010T000 h Tècnic mig o superior 13,710 /R x 38,00000 = 520,98000
A0121000 h Oficial 1a 4,570 /R x 23,38000 = 106,84660

Subtotal: 1.126,99840 1.126,99840
Materials

BZH1Z002 u Access Points d'Exterior sense fil, IEEE 802.11ac,
dual 2,4/5GHz, incloent antenes i cables, així com kit
de muntatge en pal, segons PPT. L'equipament serà
rugerizado, connectivitat 1GbE SFP. Inclou totes les
llicències pertinents en plataforma de control.

1,000      x 1.989,00000 = 1.989,00000

Subtotal: 1.989,00000 1.989,00000

COST DIRECTE 3.115,99840
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 155,79992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.271,79832

GZH1Z003 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i
Posada en Servei de l'equipament embarcat d'accés
a la xarxa sense fil Ràdio Multimèdia, així com a
Xarxa Pública 4G / LTE.
Es compon d'un encaminador certificat A 50155 de
Banda Ampla mòbil amb funcionalitat de Gateway
Mòbil per LTE 4G / Wifi 802.11ac. Compta amb doble
SIM, mínim 2 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000,
IEEE 802.11a / b / g / n / ac, min MIMO 2T2R, 2.4 / 5
GHz.
S'inclouen tots els cables i antenes necessaris per a
la connectivitat completa tant amb la RMU, com amb
la Xarxa Gigabit Intra-Tren a desenvolupar dins el
projecte de l'ATM / T-Mobilitat.
En cas que la xarxa RMU presentada, estigui basada
en tecnologia per a bandes no llicenciades però
diferent a IEEE 802.11, es considera inclòs en aquest
apartat, l'equipament de Ràdio Offload A 50155
necessari per connectar el Gateway Mòbil Embarcat
comentat amb els APs de via amb, i amb les
mateixes condicions de servei clau en mà exposades
al principi d'aquesta descripció.

Rend.: 1,000 2.711,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 3,900 /R x 30,13000 = 117,50700
A010T000 h Tècnic mig o superior 7,800 /R x 38,00000 = 296,40000
A0121000 h Oficial 1a 3,900 /R x 23,38000 = 91,18200
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 4,880 /R x 73,37000 = 358,04560
A013M000 h Ajudant muntador 3,900 /R x 20,76000 = 80,96400

Subtotal: 944,09860 944,09860

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

Materials
BZH1Z003 u Equipament embarcat d'accés a la xarxa sense fil

Ràdio Multimèdia, així com a Xarxa Pública 4G / LTE.
Es compon d'un encaminador certificat A 50155 de
Banda Ampla mòbil amb funcionalitat de Gateway
Mòbil per LTE 4G / Wifi 802.11ac. Compta amb doble
SIM, mínim 2 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000,
IEEE 802.11a / b / g / n / ac, min MIMO 2T2R, 2.4 / 5
GHz.
S'inclouen tots els cables i antenes necessaris per a
la connectivitat completa tant amb la RMU, com amb
la Xarxa Gigabit Intra-Tren a desenvolupar dins el
projecte de l'ATM / T-Mobilitat.

1,000      x 1.638,47000 = 1.638,47000

Subtotal: 1.638,47000 1.638,47000

COST DIRECTE 2.582,56860
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 129,12843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.711,69703

P-78 GZH1Z004 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i
Posada en Servei de equpo Encaminador per a zona
Edge de PCC per a accés de Banda Ampla mòbil
amb Sortida WAN LTE 4G, 2 ports 10/100 Ethernet
UTP.

Rend.: 1,000 1.894,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 38,00000 = 456,00000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

Subtotal: 539,04000 539,04000
Materials

BZH1Z004 u Equip Encaminador per a zona Edge de PCC per a
accés de Banda Ampla mòbil amb Sortida WAN LTE
4G, 2 ports 10/100 Ethernet UTP

1,000      x 1.264,88000 = 1.264,88000

Subtotal: 1.264,88000 1.264,88000

COST DIRECTE 1.803,92000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 90,19600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.894,11600

GZH2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 4.507,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZH2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 12.054,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZH2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 2.987,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZH2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 4.213,92 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 GZH2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.580,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 GZH2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 2.693,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 GZH2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.194,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-82 GZH2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 901,48 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZI1Z001 u Subministrament de Plataforma (maquinari &
programari) de Control de Trucades i Sessions,
Funcionalitat IP PBX, basada en SIP, Gestió NMS
VoIP, amb llicenciament inclòs per a un mínim de 100
endpoints (Telèfons IP, Intèrfons), 20 llicències de
Buzon de Veu i 10 llicències de Videotrucada i / o Call
Center, segons funcionalitats tècniques requerides en
el PPT. Inclou els serveis d'instal·lació, configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei de la
Plataforma per l'activació de les funcionalitats
requerides i d'acord amb el dimensionament sol·licitat.

Rend.: 1,000 10.294,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 120,000 /R x 38,00000 = 4.560,00000
A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 23,38000 = 233,80000
A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,76000 = 207,60000

Subtotal: 5.001,40000 5.001,40000
Materials

BZI1Z001 u Subministrament de Plataforma (maquinari &
programari) de Control de Trucades i Sessions,
Funcionalitat IP PBX, basada en SIP, Gestió NMS
VoIP, amb llicenciament inclòs per a un mínim de 100
endpoints (Telèfons IP, Intèrfons), 20 llicències de
Buzon de Veu i 10 llicències de Videotrucada i / o Call
Center, segons funcionalitats tècniques requerides en
el PPT.

1,000      x 4.802,88000 = 4.802,88000

Subtotal: 4.802,88000 4.802,88000

COST DIRECTE 9.804,28000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 490,21400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.294,49400

GZI1Z002 u Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i
Posada en Servei de SIP Gateway per interconnexió
de Sistema de Telefonia amb Xarxa pública de
telefonia, equipat amb font d'alimentació redundant,
connectivitat WAN de 4 ports BRI, i connexió de
xarxes amb 2 ports 10/100 base T Ethernet.

Rend.: 1,000 3.522,27 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 12,500 /R x 38,00000 = 475,00000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000

Subtotal: 563,28000 563,28000
Materials

BZI1Z002 u SIP Gateway per interconnexió de Sistema de
Telefonia amb Xarxa pública de telefonia, equipat
amb font d'alimentació redundant, connectivitat WAN
de 4 ports BRI, i connexió de xarxes amb 2 ports
10/100 base T Ethernet.

1,000      x 2.791,26000 = 2.791,26000

Subtotal: 2.791,26000 2.791,26000

COST DIRECTE 3.354,54000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 167,72700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.522,26700

P-83 GZI1Z003 u Subministrament, Instal·lació i Proves de telefon IP
bàsic, POE Classe 1, Connectivitat 10/100, petit
display en grisos, mans lliures

Rend.: 1,000 102,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 0,100 /R x 38,00000 = 3,80000
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

Subtotal: 5,87600 5,87600
Materials

BZI1Z003 u Telefon IP bàsic, POE Classe 1, Connectivitat 10/100,
petit display en grisos, mans lliures

1,000      x 91,27000 = 91,27000

Subtotal: 91,27000 91,27000

COST DIRECTE 97,14600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,85730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,00330

GZI1Z004 u Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i
Posada en Servei de Telèfon IP avançat. Alta qualitat
d'àudio G.722, POE 802.11af / at, 10/100/1000,
Tecles programables min. 5, Possibilitat de Mòdul
d'Expansió de Teclat, Pantalla Color VGA, 5 polzades

Rend.: 1,000 362,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 1,380 /R x 38,00000 = 52,44000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,76000 = 10,38000

Subtotal: 62,82000 62,82000
Materials

BZI1Z004 u Telèfon IP avançat. Alta qualitat d'àudio G.722, POE
802.11af / at, 10/100/1000, Tecles programables min.
5, Possibilitat de Mòdul d'Expansió de Teclat, Pantalla
Color VGA, 5 polzades

1,000      x 282,00000 = 282,00000
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Subtotal: 282,00000 282,00000

COST DIRECTE 344,82000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,24100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,06100

P-84 GZI1Z005 u Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i
Posada en Servei de Intèrfon SIP mural Intempèrie,
antivandàlic, (IP66, IK10), Connectivitat 10 / 100Mbps
Ethernet, Cancel·lació soroll de fons, Qualitat de veu
HD, POE (802.3af), certificació de fabricant de la
Plataforma de Telefonia / Interfonia subministrada

Rend.: 1,000 457,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 0,380 /R x 38,00000 = 14,44000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,76000 = 31,14000

Subtotal: 68,96000 68,96000
Materials

BZI1Z005 u Intèrfon SIP mural Intempèrie, antivandàlic, (IP66,
IK10), Connectivitat 10 / 100Mbps Ethernet,
Cancel·lació soroll de fons, Qualitat de veu HD, POE
(802.3af), certificació de fabricant de la Plataforma de
Telefonia / Interfonia subministrada

1,000      x 366,60000 = 366,60000

Subtotal: 366,60000 366,60000

COST DIRECTE 435,56000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 21,77800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,33800

GZI1Z006 u Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i
Posada en Servei d'1 equip Encaminador / Tallafocs
amb funcionalitats de SBC (Session Border
Controller) per a 100 sessions SIP.
Equipat amb 2 ports WAN GbE SFP, 4 ports
10/100/1000.
Ha d'incloure qualsevol equipament, cablejat i treball
necessari per integració completa amb plataforma de
sistema tramviari existent, IP PBX Asterisk en SIP.

Rend.: 1,000 11.909,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000
A010T000 h Tècnic mig o superior 35,000 /R x 38,00000 = 1.330,00000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000

Subtotal: 1.506,56000 1.506,56000
Materials

BZI1Z006 u Equip Encaminador / Tallafocs amb funcionalitats de
SBC (Session Border Controller) per a 100 sessions
SIP.
Equipat amb 2 ports WAN GbE SFP, 4 ports
10/100/1000.
Ha d'incloure qualsevol equipament, cablejat i treball
necessari per integració completa amb plataforma de
sistema tramviari existent, IP PBX Asterisk en SIP.

1,000      x 9.835,81000 = 9.835,81000
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Subtotal: 9.835,81000 9.835,81000

COST DIRECTE 11.342,37000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 567,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.909,48850

GZI1Z007 u Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i
Posada en Servei d'1 equip Gravador d'àudio, segon
especificacions PPT

Rend.: 1,000 16.659,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 62,000 /R x 38,00000 = 2.356,00000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

Subtotal: 2.532,56000 2.532,56000
Materials

BZI1Z007 u Equip Gravador d'àudio, segon especificacions PPT 1,000      x 13.333,3300 = 13.333,33000

Subtotal: 13.333,33000 13.333,33000

COST DIRECTE 15.865,89000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 793,29450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.659,18450

GZI2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 3.747,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZI2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 6.027,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZI2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 2.280,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZI2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 3.040,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 GZI2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 760,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 GZI2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 901,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-87 GZI2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 608,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 GZI2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 304,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-89 GZJ1Z001 u Subministrament, Instal·lació, Proves i Configuració
d'un Amplificador IP, Línia 100V, connexió
10/100/1000 Mbps Ethernet, mínim de 60W,
gestionable amb control i supervisió remota segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 5.067,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 38,00000 = 152,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,16000 = 120,80000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000

Subtotal: 346,17000 346,17000
Materials

BZJ1Z001 u Amplificador IP, Línia 100V,  connexió 10/100/1000
Mbps Ethernet,  mínim de 60W, gestionable amb
control i supervisió remota segons condicions del
PPT.

1,000      x 4.480,00000 = 4.480,00000

Subtotal: 4.480,00000 4.480,00000

COST DIRECTE 4.826,17000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 241,30850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.067,47850

P-90 GZJ1Z002 u Subministrament, Instal·lació, Proves i Configuració
d'un Altaveu de sostre i intempèrie, de 6 W en línia de
100V i SPL de 90 dB a 1W-1m, de resposta
freqüèncial entre 100 Hz-15 KHz, inclòs cablejat.
Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 153,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000

Subtotal: 48,32000 48,32000
Materials

BZJ1Z002 u Altaveu de sostre i intempèrie, de 6 W en línia de
100V i SPL de 90 dB a 1W-1m, de resposta
freqüèncial entre 100 Hz-15 KHz, inclòs cablejat.
Segons condicions del PPT.

1,000      x 98,00000 = 98,00000

Subtotal: 98,00000 98,00000

COST DIRECTE 146,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,31600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,63600

GZJ1Z003 u Subministrament, Instal·lació, Proves i Configuració
d'un Pupitre amb micròfon i selector de zones amb
teclat amb connexió IP 10/100 Mbps Ethernet,
segonc condicions del PPT.

Rend.: 1,000 3.694,24 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000

Subtotal: 48,32000 48,32000
Materials

BZJ1Z003 u Pupitre amb micròfon i selector de zones amb teclat
amb connexió IP 10/100 Mbps Ethernet, segonc
condicions del PPT.

1,000      x 3.470,00000 = 3.470,00000

Subtotal: 3.470,00000 3.470,00000

COST DIRECTE 3.518,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 175,91600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.694,23600

GZJ1Z004 u Desenvolupament en la plataforma
SCADA/Integrador, integració, configuració, proves,
posada en marxa i documentació del Gestor servidor
i HMI d'operació de Megafonia. Entorn de gestió i
operació gràfic, d'accés ràpid tant a missatges
pregravats i altres fonts d'àudio com a amplificadors,
zones de difusió; configurable els missatges, zones,
intervals de temps i control de volum; presentació
gràfica i en temps real l’estat del sistema, alarmes i
també accés a informació d'històrics. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 14.941,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 220,000 /R x 38,00000 = 8.360,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 80,000 /R x 73,37000 = 5.869,60000

Subtotal: 14.229,60000 14.229,60000

COST DIRECTE 14.229,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 711,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.941,08000

P-91 GZJ1Z005 u Estudi electroacústic sobre cadascuna de les parades
objecte del projecte atenent a la norma EN 60268-16.

Rend.: 1,000 709,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 3,000 /R x 73,37000 = 220,11000
A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 38,00000 = 456,00000

Subtotal: 676,11000 676,11000

COST DIRECTE 676,11000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 33,80550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,91550

P-92 GZJ1Z007 u Integració del nou equipament amplificador al
programari servidor-client de l'existent sistema de
megafonia de TBS. Es desevoluparà en base a l'API
o SDK de l'amplificador l'interficie necessaria en el
servidor per el seu control i la seva supervisió.
S'incorporaran les pantalles gràfiques necessaries

Rend.: 1,000 9.717,54 €
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per l'operació seguint el mateix estil que l'actual.
S'inlcou, si escau, l'ampliació de llicències. Segons
condicions del PPT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 140,000 /R x 38,00000 = 5.320,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 40,000 /R x 73,37000 = 2.934,80000

Subtotal: 8.254,80000 8.254,80000
Materials

BZJ1Z007 u Integració de la megafonia de les noves parades
(Fase 1) en l’aplicació existent en TBS

1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 1.000,00000 1.000,00000

COST DIRECTE 9.254,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 462,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.717,54000

GZJ2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 2.253,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZJ2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 3.453,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZJ2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 2.693,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZJ2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 3.800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 GZJ2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.498,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-94 GZJ2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 2.693,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 GZJ2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.194,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 GZJ2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 1.216,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-97 GZK1Z001 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i
Posta en marxa d'una Càmera IP fixa DOMO
d'interior/exterior PoE+, compatible ONVIF. D'1/3´´,
resolució 720 p HD, lens varifocal autoiris 5-50 mm i
estándar de compresión H.264, 30fps, inclou suport.
Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 2.048,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000
A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000

Subtotal: 246,01000 246,01000
Materials

BZK1Z001 u Càmera IP fixa DOMO d'interior/exterior PoE+,
compatible ONVIF.  D'1/3´´,  resolució 720 p HD, lens
varifocal autoiris 5-50 mm i estándar de compresión
H.264, 30fps, inclou suport. Segons condicions del
PPT.

1,000      x 1.705,00000 = 1.705,00000

Subtotal: 1.705,00000 1.705,00000

COST DIRECTE 1.951,01000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 97,55050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.048,56050

P-98 GZK1Z002 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i
Posta en marxa d'una Càmera IP PTZ DOMO
d'exterior PoE+, compatIble ONVIF. D'1/4´´, resolució
720 p HD, lens varifocal autoiris 5-50 mm i estándar
de compresión H.264, 30 fps; moviment H? 200° i V
? 90° amb Zoom òptic ? 20x i digital ? 10x; inclou
suport. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 2.894,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000
A010T000 h Tècnic mig o superior 3,000 /R x 38,00000 = 114,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000

Subtotal: 284,01000 284,01000
Materials

BZK1Z002 u Càmera IP PTZ DOMO d'exterior  PoE+, compatIble
ONVIF. D'1/4´´, resolució 720 p HD, lens varifocal
autoiris 5-50 mm i estándar de compresión H.264, 30
fps; moviment H? 200°  i V ? 90° amb Zoom òptic ?
20x i digital ? 10x; inclou suport. Segons condicions
del PPT.

1,000      x 2.473,00000 = 2.473,00000

Subtotal: 2.473,00000 2.473,00000

COST DIRECTE 2.757,01000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 137,85050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.894,86050
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P-99 GZK1Z003 u Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i
Posta en marxa de Videograbador per a 16 de
càmeres IP amb 10/100/1000 Mbps. Suport ONVIF,
codificació H.264 i resolució fins a 4 CIF i disposarà
de video intel·ligent, segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 6.471,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 38,00000 = 152,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 73,37000 = 73,37000

Subtotal: 273,69000 273,69000
Materials

BZK1Z003 u Videograbador per a 16 de càmeres IP amb
10/100/1000 Mbps. Suport ONVIF,
codificació H.264 i resolució fins a 4 CIF i disposarà
de video intel·ligent, segons condicions del PPT.

1,000      x 5.890,00000 = 5.890,00000

Subtotal: 5.890,00000 5.890,00000

COST DIRECTE 6.163,69000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 308,18450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.471,87450

GZK1Z004 u Desenvolupament en la plataforma
SCADA/Integrador, integració, configuració, proves,
posada en marxa i documentació del Gestor servidor
i HMI d'operació del Circuit Tancat de Televisió.
Entorn de gestió i operació gràfic, d'accés ràpid tant a
càmeres i videogravadors tant de línia com
embarcats; presentació gràfica i en temps real l’estat
del sistema, alarmes i també accés a imatges
gravades; configurable les opcions de visualització i
preposicionament de càmeres; permet el control PTZ
per ratolí i moure les imatges al videowall, segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 18.931,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 320,000 /R x 38,00000 = 12.160,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 80,000 /R x 73,37000 = 5.869,60000

Subtotal: 18.029,60000 18.029,60000

COST DIRECTE 18.029,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 901,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.931,08000

P-100 GZK1Z006 u Integració del nou equipament videogravador i
càmeres en el programari servidor-client de l'existent
sistema de megafonia de TBS. Es desevoluparà en
base a l'API o SDK del videogravador l'interficie
necessaria en el servidor per el seu control i la seva
supervisió, aixi com el control de les càmeres PTZ.
S'incorporaran les pantalles gràfiques necessaries
per l'operació seguint el mateix estil que l'actual.
S'inclou, si escau, l'ampliació de llicències. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 11.859,54 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 220,000 /R x 38,00000 = 8.360,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 40,000 /R x 73,37000 = 2.934,80000

Subtotal: 11.294,80000 11.294,80000

COST DIRECTE 11.294,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 564,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.859,54000

GZK2Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 4.213,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZK2Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 6.907,84 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZK2Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 7.494,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZK2Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 8.208,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 GZK2Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.802,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 GZK2Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 3.160,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 GZK2Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.645,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-104 GZK2Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 2.280,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 GZL1Z001 u Subministrament i instal·lació DAB Rend.: 1,000 59.278,87 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A010T000 h Tècnic mig o superior 8,000 /R x 38,00000 = 304,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 8,000 /R x 73,37000 = 586,96000

Subtotal: 1.084,24000 1.084,24000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 8,000 /R x 45,42000 = 363,36000
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Subtotal: 363,36000 363,36000
Materials

BZL1Z001 u Distribuïdor Automàtic de bitllets en parada tipus
TRAM inclosa llicència

1,000      x 55.000,0000 = 55.000,00000

Subtotal: 55.000,00000 55.000,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 56.447,6000 = 8,46714

Subtotal: 8,46714 8,46714

COST DIRECTE 56.456,06714
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2.822,80336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59.278,87050

P-106 GZL1Z002 u Reubicació DAB existent Rend.: 1,000 2.561,16 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 8,000 /R x 73,37000 = 586,96000
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000
A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000

Subtotal: 856,24000 856,24000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 8,000 /R x 45,42000 = 363,36000

Subtotal: 363,36000 363,36000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 100,000 %  s 1.219,60000 = 1.219,60000

Subtotal: 1.219,60000 1.219,60000

COST DIRECTE 2.439,20000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 121,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.561,16000

GZL2Z001 u Integració Sistema de Gestió del Bitlletatge de la
xarxa unificada

Rend.: 1,000 20.471,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 100,000 /R x 73,37000 = 7.337,00000
A010T000 h Tècnic mig o superior 320,000 /R x 38,00000 = 12.160,00000

Subtotal: 19.497,00000 19.497,00000

COST DIRECTE 19.497,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 974,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.471,85000

P-107 GZL2Z002 u Configuració Sistema de Gestió del Bitlletatge
TramBesòs (Fase 1)

Rend.: 1,000 12.698,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZL3Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZL3Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies

Rend.: 1,000 5.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZL3Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació, i demostració de seguretat GAME

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZL3Z004 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 4.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 GZL3Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.055,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-109 GZL3Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies

Rend.: 1,000 3.345,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-110 GZL3Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 1.875,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 GZL3Z008 u Proves i posta en serveri Rend.: 1,000 2.855,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-112 GZM1Z001 u Subministrament i instal·lació d'un armari rack de 19”
de 42 U, d'alumini extrudit, anoditzat amb estructura
de quatre perfils de xapa d'acer amb orificis de
muntatge. Disposa d'organitzadors verticals per al
cablejat. Portes perforades davant i darrera, i laterals
amb pany. Incorpora un mòdul de ventilació al sostre
de l’armari. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 2.291,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 38,00000 = 38,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,16000 = 72,48000

Subtotal: 110,48000 110,48000
Materials

BZM1Z001 u Armari rack de 19”  de 42 U, d'alumini extrudit,
anoditzat amb estructura de quatre perfils de xapa
d'acer amb orificis de muntatge. Disposa
d'organitzadors verticals per al cablejat. Portes
perforades davant i darrera, i laterals amb pany.
Incorpora un mòdul de ventilació al sostre de l’armari.
Segons condicions del PPT.

1,000      x 2.072,00000 = 2.072,00000

Subtotal: 2.072,00000 2.072,00000
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COST DIRECTE 2.182,48000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 109,12400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.291,60400

GZM1Z002 u Subministrament, instal·lació i configuració d'un
xassís blade per a rack de 19´´ de 10U, de capacitat
de 16 servidors. Integra redundancia en alimentació
amb, al menys, 6 fonts i en ventilació. Connectivitat
amb dos commutadors redundats de 10/40 amb 32
ports 10Gb interns i 2 ports de 40Gb externs.
Convergència per a accés a LAN i SAN amb 2
mòduls de commutació redundats, cadascun de 16
enllaços interns de 1/10 Gb per a la connexió dels
servidors del xassís, i cap a l'exterior amb 8 de 1/10
Gb RJ45/SPF òptic i 4 FCoE de 16 GB mínim de
connexió amb el sistema d'emmagatzematge SAN.
Disposa d’un mòdul redundat de gestió completa del
xassís i s'inclou una solució KVM (teclat, ratolí i
monitor). Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 81.518,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 32,000 /R x 38,00000 = 1.216,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 16,000 /R x 73,37000 = 1.173,92000

Subtotal: 2.486,56000 2.486,56000
Materials

BZM1Z002 u Xassís blade per a rack de 19´´ de 10U, de capacitat
de 16 servidors. Integra redundancia en alimentació
amb, al menys, 6 fonts i en ventilació. Connectivitat
amb dos commutadors redundats de 10/40 amb 32
ports 10Gb interns i 2 ports de 40Gb externs.
Convergència per a accés a LAN i SAN amb 2
mòduls de commutació redundats, cadascun de 16
enllaços interns de 1/10 Gb per a la connexió dels
servidors del xassís, i cap a l'exterior amb 8 de 1/10
Gb RJ45/SPF òptic i 4 FCoE de 16 GB mínim de
connexió amb el sistema d'emmagatzematge SAN.
Disposa d’un mòdul redundat de gestió completa del
xassís i s'inclou una solució KVM (teclat, ratolí i
monitor). Segons condicions del PPT.

1,000      x 75.149,9500 = 75.149,95000

Subtotal: 75.149,95000 75.149,95000

COST DIRECTE 77.636,51000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3.881,82550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81.518,33550

GZM1Z003 u Subministrament, instal·lació, configuració, proves i
posta en marxa de Servidor format Blade de mitja
mida.
Mínim 2 processadors Intel ® Xeon® o superior x86,
de 18 nuclis per cadascun i rellotge > 2 GHz.
Memòria 64 GB DDR3 DIMM o d'última generació.
Controladora RAID i 2 badies per 2 SSD x 120 GB
en RAID1. Interfície LAN de 4 ports fins a 10 Gbps i
connexió SAN, 2 FCoE mínim de 16 Gb. Compatible
amb SO Windows Server 2012 R2 o superior. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 15.066,23 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 8,000 /R x 73,37000 = 586,96000
A010T000 h Tècnic mig o superior 16,000 /R x 38,00000 = 608,00000

Subtotal: 1.243,28000 1.243,28000
Materials

BZM1Z003 u Servidor format Blade de mitja mida.
Mínim 2 processadors Intel ® Xeon® o superior x86,
de 18 nuclis per cadascun i rellotge > 2 GHz.
Memòria 64 GB DDR3 DIMM o d'última generació.
Controladora RAID i 2 badies per 2 SSD x 120 GB
en RAID1. Interfície LAN de 4 ports fins a 10 Gbps i
connexió SAN, 2 FCoE mínim de 16 Gb. Compatible
amb SO Windows Server 2012 R2 o superior. Segons
condicions del PPT.

1,000      x 13.105,5100 = 13.105,51000

Subtotal: 13.105,51000 13.105,51000

COST DIRECTE 14.348,79000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 717,43950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.066,22950

GZM1Z004 u Subministrament, instal·lació, configuració i proves
d'un servidor de Sincronisme horari GPS, precisió per
a UTC de 10 MHz i sortides 1PPS amb oscil·lador
OCXO. Format per a rack de 19´´ amb font
d’alimentació redundada i 3 o més ports Ethernet
1Gbps. S'inclou l'antena GPS amb suport, cable,
protecció de sobretensió i kit de terra. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 8.827,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 24,16000 = 386,56000
A010T000 h Tècnic mig o superior 16,000 /R x 38,00000 = 608,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 8,000 /R x 73,37000 = 586,96000

Subtotal: 1.581,52000 1.581,52000
Materials

BZM1Z004 u Servidor de Sincronisme horari GPS, precisió per a
UTC de 10 MHz i sortides 1PPS amb oscil·lador
OCXO. Format per a rack de 19´´ amb font
d’alimentació redundada i 3 o més ports Ethernet
1Gbps. S'inclou l'antena GPS amb suport, cable,
protecció de sobretensió i kit de terra. Segons
condicions del PPT.

1,000      x 6.825,50000 = 6.825,50000

Subtotal: 6.825,50000 6.825,50000

COST DIRECTE 8.407,02000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 420,35100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.827,37100



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

GZM1Z005 u Subministrament, instal·lació, configuració, proves i
posta en marxa d'un Sistema SAN, de format xassís
modular 19´´ i redundància de l'alimentació i
ventilació.
Equipat mínim amb 12TB distribuits a parts iguals en
SAS (> 10.000 RPM) i SSD. Doble controladora amb
RAID 1, 10, 5 i 6. Disponible Tiering automàtic i en
línia a 3 nivells, Virtualització de RAID i Supervisió i
administració de tots els components. Connectivitat
amb ports 4 FCoE de 16 GB i 4 Ethernet 100/1000
Mbps (2 per controladora). Suporta la replicació
d’informació entre SAN, inclou llicència. Compatible
SO Microsoft Windows Server 2012 R2. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 48.554,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 38,00000 = 1.520,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 16,000 /R x 73,37000 = 1.173,92000

Subtotal: 2.742,24000 2.742,24000
Materials

BZM1Z005 u Sistema SAN, de format xassís modular 19´´ i
redundància de l'alimentació i ventilació.
Equipat mínim amb 12TB distribuits a parts iguals en
SAS (> 10.000 RPM) i SSD. Doble controladora amb
RAID 1, 10, 5 i 6. Disponible Tiering automàtic i en
línia a 3 nivells, Virtualització de RAID i Supervisió i
administració de tots els components. Connectivitat
amb ports 4 FCoE de  16 GB i 4 Ethernet 100/1000
Mbps (2 per controladora). Suporta la replicació
d’informació entre SAN, inclou llicència. Compatible
SO Microsoft Windows Server 2012 R2. Segons
condicions del PPT.

1,000      x 43.500,0000 = 43.500,00000

Subtotal: 43.500,00000 43.500,00000

COST DIRECTE 46.242,24000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2.312,11200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48.554,35200

GZM1Z006 u Subministrament, instal·lació i configuració de
llicència de SO Windows Server Datacenter 2012 R2
o superior.

Rend.: 1,000 4.101,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 2,000 /R x 73,37000 = 146,74000

Subtotal: 222,74000 222,74000
Materials

BZM1Z006 u Llicència de SO Windows Server Datacenter 2012 R2
o superior.

1,000      x 3.683,68000 = 3.683,68000

Subtotal: 3.683,68000 3.683,68000
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COST DIRECTE 3.906,42000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 195,32100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.101,74100

GZM1Z007 u Subministrament, instal·lació i configuració de
llicència d'un hipervisor per servidor, segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 5.651,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 38,00000 = 76,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 2,000 /R x 73,37000 = 146,74000

Subtotal: 222,74000 222,74000
Materials

BZM1Z007 u Llicència d'un hipervisor per servidor, segons
condicions del PPT

1,000      x 5.160,00000 = 5.160,00000

Subtotal: 5.160,00000 5.160,00000

COST DIRECTE 5.382,74000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 269,13700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.651,87700

GZM1Z008 u Subministrament, instal·lació i configuració d'un
gestor de les màquines virtuals, segons condicions
del PPT.

Rend.: 1,000 11.478,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 32,000 /R x 38,00000 = 1.216,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 16,000 /R x 73,37000 = 1.173,92000

Subtotal: 2.389,92000 2.389,92000
Materials

BZM1Z008 u Gestor de les màquines virtuals, segons condicions
del PPT

1,000      x 8.542,00000 = 8.542,00000

Subtotal: 8.542,00000 8.542,00000

COST DIRECTE 10.931,92000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 546,59600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.478,51600

GZM2Z001 u Subministrament, Instal·lació, configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei de
l'Arquitectura de Xarxa de Data Center per a
l'activació de les funcionalitats requerides i d'acord
amb el dimensionament solicitado.Es tracta d'una
topologia Spine-Leaf (Inclou 2 commutadors tipo
spine / 4 commutadors tipo leaf), amb controladora
SDN, i amb aplicació de polítiques de seguretat per a
entorn altament virtualitzat.

Rend.: 1,000 216.025,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 20,000 /R x 23,38000 = 467,60000
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A012Y000 h Oficial 1a informàtic 80,000 /R x 73,37000 = 5.869,60000
A010T000 h Tècnic mig o superior 200,000 /R x 38,00000 = 7.600,00000
A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 20,76000 = 415,20000

Subtotal: 14.352,40000 14.352,40000
Materials

BZM2Z001 u Arquitectura de Xarxa de Data Center per a l'activació
de les funcionalitats requerides i d'acord amb el
dimensionament solicitado.Es tracta d'una topologia
Spine-Leaf (Inclou 2 commutadors tipo spine / 4
commutadors tipo leaf), amb controladora SDN, i amb
aplicació de polítiques de seguretat per a entorn
altament virtualitzat.

1,000      x 191.386,000 = 191.386,00000

Subtotal: 191.386,00000 191.386,00000

COST DIRECTE 205.738,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10.286,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216.025,32000

GZM2Z002 u Subministrament, Instal·lació, configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei
d'infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN
amb característiques de Firewall avançats de nivell
d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció
d'amenaces, equipat amb 8 ports x 1 / 10GbE SFP +
amb 4 transceivers 1000 Base SX

Rend.: 1,000 101.273,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 80,000 /R x 38,00000 = 3.040,00000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 30,000 /R x 73,37000 = 2.201,10000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

Subtotal: 5.417,66000 5.417,66000
Materials

BZM2Z002 u Infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN
amb característiques de Firewall avançats de nivell
d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció
d'amenaces, equipat amb 8 ports x 1 / 10GbE SFP +
amb 4 transceivers 1000 Base SX

1,000      x 91.033,5600 = 91.033,56000

Subtotal: 91.033,56000 91.033,56000

COST DIRECTE 96.451,22000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4.822,56100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101.273,78100

GZM2Z003 u Subministrament, Instal·lació, configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei
d'infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN
amb característiques de Firewall avançats de nivell
d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció
d'amenaces, equipat amb 8 ports x 10 / 100/1000
GBE SFP amb 4 transceivers 1000 Base SX

Rend.: 1,000 30.770,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000
A010T000 h Tècnic mig o superior 20,000 /R x 38,00000 = 760,00000
A0100000 h Cap d'obra 12,000 /R x 30,13000 = 361,56000

Subtotal: 1.298,12000 1.298,12000
Materials

BZM2Z003 u Infraestructura d'alta disponibilitat (HA) de 2 NGN
amb característiques de Firewall avançats de nivell
d'aplicació, IPS, antimalware avançat, protecció
d'amenaces, equipat amb 8 ports x 10 / 100/1000
GBE SFP amb 4 transceivers 1000 Base SX

1,000      x 28.007,0800 = 28.007,08000

Subtotal: 28.007,08000 28.007,08000

COST DIRECTE 29.305,20000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.465,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.770,46000

GZM2Z004 u Subministrament, Instal·lació, configuració,
Parametrització, Proves i Posada en Servei de
Serveis de Xarxa tipus Windows Server 2016 (Active
Directory, DNS, DHCP, etc ..) + Sistemes de Gestió /
Operació + Radius

Rend.: 1,000 10.790,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 70,000 /R x 38,00000 = 2.660,00000
A012Y000 h Oficial 1a informàtic 30,000 /R x 73,37000 = 2.201,10000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000

Subtotal: 4.902,62000 4.902,62000
Materials

BZM2Z004 u Xarxa tipus Windows Server 2016 (Active Directory,
DNS, DHCP, etc ..) + Sistemes de Gestió / Operació
+ Radius

1,000      x 5.373,88000 = 5.373,88000

Subtotal: 5.373,88000 5.373,88000

COST DIRECTE 10.276,50000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 513,82500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.790,32500

GZM3Z001 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 23.899,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZM3Z002 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 26.728,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZM3Z003 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 13.364,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZM3Z004 u Proves i posta en servei Rend.: 1,000 48.219,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-113 GZM3Z005 u Realització, entrega i correcció de la documentació
d'Operació i Mantenimient, i realització de la formació
al personal d'operació i manteniment, segons pla de
formació a proposar per l'Adjudicatari a aprovar per la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 1.194,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-114 GZM3Z006 u Realització de l'enginyeria de detall, especificacions
funcionals i técniques complertes dels equips i les
interfícies i planòls de replanteig

Rend.: 1,000 1.792,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 GZM3Z007 u Realització de la documentació associada al FDMS
de l'instal.lació

Rend.: 1,000 890,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 GZM3Z008 u Proves i posta en servei Rend.: 1,000 1.194,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZM4Z001 u Estació de treball per HMIs de lloc d'operador com a
intermediari amb entorn de virtualització CPD segons
plec de prescripcions. Inclou muntatge, instal·lació i
posada en servei. Inclou teclat i ratolí

Rend.: 1,000 3.696,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 6,000 /R x 73,37000 = 440,22000
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 20,76000 = 124,56000
A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 38,00000 = 456,00000

Subtotal: 1.020,78000 1.020,78000
Materials

BZM4Z001 u Estació de treball per HMIs de lloc d'operador com a
intermediari amb entorn de virtualització CPD segons
plec de prescripcions. Inclou teclat i ratolí

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 3.520,78000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 176,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.696,81900

GZM4Z002 u Monitor LED 24´´ per HMI posat d'operador, segons
plec de prescripcions tècniques. Inclou instal·lació i
posada en servei

Rend.: 1,000 372,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 0,800 /R x 73,37000 = 58,69600
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 79,45600 79,45600
Materials

BZM4Z002 u Monitor LED 24´´ per HMI posat d'operador, segons
plec de prescripcions tècniques. Inclou instal·lació i
posada en servei

1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,00000 275,00000
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COST DIRECTE 354,45600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,72280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,17880

GZM4Z004 u Monitor LED 55´´ per videowall, segons plec de
prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000 4.844,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BZM4Z004 u Monitor LED 55´´ per videowall, segons plec de
prescripcions tècniques.

1,000      x 4.614,00000 = 4.614,00000

Subtotal: 4.614,00000 4.614,00000

COST DIRECTE 4.614,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 230,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.844,70000

GZM4Z005 u Controladora videowall amb capacitat de fins a 16
pantalles segons plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 31.404,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BZM4Z005 u Controladora videowall amb capacitat de fins a 16
pantalles segons plec d'especificacions tècniques

1,000      x 29.909,0000 = 29.909,00000

Subtotal: 29.909,00000 29.909,00000

COST DIRECTE 29.909,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.495,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.404,45000

GZM4Z006 u Inclou tots els suports i cablejats necessaris per a la
correcta instal·lació del videowall en les instal·lacions
del PCC

Rend.: 1,000 1.890,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BZM4Z006 u Inclou tots els suports i cablejats necessaris per a la
correcta instal·lació del videowall en les instal·lacions
del PCC

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

COST DIRECTE 1.800,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 90,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.890,00000

GZM4Z007 u Inclou tots els Treballs d'instal·lació, configuració i
posada en Servei del videowall, incloent lliurament de
documentació i proves.

Rend.: 1,000 2.107,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012Y000 h Oficial 1a informàtic 20,000 /R x 73,37000 = 1.467,40000
A013M000 h Ajudant muntador 15,000 /R x 20,76000 = 311,40000
A010T000 h Tècnic mig o superior 6,000 /R x 38,00000 = 228,00000
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Subtotal: 2.006,80000 2.006,80000

COST DIRECTE 2.006,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 100,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.107,14000

P-117 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000

COST DIRECTE 5,13000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38650

P-118 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

Rend.: 1,000 20,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

1,000      x 19,85000 = 19,85000

Subtotal: 19,85000 19,85000

COST DIRECTE 19,85000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,99250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,84250

P-119 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97800

P-120 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,17000 = 6,17000

Subtotal: 6,17000 6,17000

COST DIRECTE 6,17000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47850

P-121 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 4,95000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19750

P-122 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,35000 = 6,35000

Subtotal: 6,35000 6,35000

COST DIRECTE 6,35000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66750

P-123 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,81 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,39000 = 8,39000

Subtotal: 8,39000 8,39000

COST DIRECTE 8,39000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80950

P-124 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55750

P-125 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 11,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 10,99000 = 10,99000

Subtotal: 10,99000 10,99000

COST DIRECTE 10,99000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,54950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,53950

P-126 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons

1,000      x 10,00000 = 10,00000
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UNE-EN 1731

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 10,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50000

P-127 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 0,22000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23100

P-128 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 20,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,77000 = 19,77000

Subtotal: 19,77000 19,77000

COST DIRECTE 19,77000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,98850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,75850

P-129 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

COST DIRECTE 0,65000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68250

P-130 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000
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Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53300

P-131 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 14,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,03850

P-132 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

COST DIRECTE 0,99000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03950

P-133 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,79000 = 2,79000

Subtotal: 2,79000 2,79000

COST DIRECTE 2,79000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92950

P-134 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 530,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

1,000      x 504,84000 = 504,84000
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Subtotal: 504,84000 504,84000

COST DIRECTE 504,84000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,24200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,08200

P-135 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,65000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78250

P-136 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 8,18000 = 8,18000

Subtotal: 8,18000 8,18000

COST DIRECTE 8,18000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58900

P-137 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,32000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000
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COST DIRECTE 6,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63600

P-138 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,69000 = 7,69000

Subtotal: 7,69000 7,69000

COST DIRECTE 7,69000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07450

P-139 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 2,73000 2,73000

COST DIRECTE 2,73000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86650

P-140 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

1,000      x 7,11000 = 7,11000

Subtotal: 7,11000 7,11000

COST DIRECTE 7,11000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,46550

P-141 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 22,23 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

COST DIRECTE 21,17000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,05850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,22850

P-142 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 31,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 30,24000 = 30,24000

Subtotal: 30,24000 30,24000

COST DIRECTE 30,24000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,51200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,75200

P-143 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 42,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 40,03000 = 40,03000

Subtotal: 40,03000 40,03000

COST DIRECTE 40,03000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,00150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,03150

P-144 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima
17000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 59,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima
17000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 56,71000 = 56,71000

Subtotal: 56,71000 56,71000
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COST DIRECTE 56,71000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,83550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54550

P-145 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 25,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1,000      x 23,87000 = 23,87000

Subtotal: 23,87000 23,87000

COST DIRECTE 23,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,19350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,06350

P-146 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 18,26000 = 18,26000

Subtotal: 18,26000 18,26000

COST DIRECTE 18,26000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,91300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17300

P-147 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 66,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 63,15000 = 63,15000

Subtotal: 63,15000 63,15000
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COST DIRECTE 63,15000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,15750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,30750

P-148 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 17,33000 = 17,33000

Subtotal: 17,33000 17,33000

COST DIRECTE 17,33000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,86650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,19650

P-149 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 19,53000 19,53000

COST DIRECTE 19,53000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,97650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50650

P-150 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

Rend.: 1,000 21,02 €
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ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 20,02000 = 20,02000

Subtotal: 20,02000 20,02000

COST DIRECTE 20,02000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,00100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02100

P-151 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,47000 = 2,47000

Subtotal: 2,47000 2,47000

COST DIRECTE 2,47000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59350

P-152 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 15,19 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,47000 = 14,47000

Subtotal: 14,47000 14,47000

COST DIRECTE 14,47000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,72350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19350

P-153 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,46 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 51,87000 = 51,87000

Subtotal: 51,87000 51,87000

COST DIRECTE 51,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,59350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,46350

P-154 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 197,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 187,98000 = 187,98000

Subtotal: 187,98000 187,98000

COST DIRECTE 187,98000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,39900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,37900

P-155 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 577,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal

1,000      x 549,78000 = 549,78000
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Subtotal: 549,78000 549,78000

COST DIRECTE 549,78000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 27,48900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,26900

P-156 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 268,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 256,17000 = 256,17000

Subtotal: 256,17000 256,17000

COST DIRECTE 256,17000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,80850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,97850

P-157 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN
364

Rend.: 1,000 32,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN
364

1,000      x 31,10000 = 31,10000

Subtotal: 31,10000 31,10000
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COST DIRECTE 31,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,55500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,65500

P-158 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 24,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 2,33800 2,33800
Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,93000 = 19,93000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 20,89000 20,89000

COST DIRECTE 23,22800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,16140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38940

P-159 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 108,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 102,91000 = 102,91000

Subtotal: 102,91000 102,91000

COST DIRECTE 102,91000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,14550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,05550

P-160 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,43 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 21,36000 = 21,36000

Subtotal: 21,36000 21,36000

COST DIRECTE 21,36000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,06800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,42800
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P-161 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 24,14000 = 24,14000

Subtotal: 24,14000 24,14000

COST DIRECTE 24,14000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,20700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34700

P-162 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 82,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 78,72000 = 78,72000

Subtotal: 78,72000 78,72000

COST DIRECTE 78,72000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,93600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,65600

P-163 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

COST DIRECTE 22,04000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14200

P-164 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,

1,000      x 22,04000 = 22,04000
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amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Subtotal: 22,04000 22,04000

COST DIRECTE 22,04000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14200

P-165 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 21,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 20,73000 = 20,73000

Subtotal: 20,73000 20,73000

COST DIRECTE 20,73000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76650

P-166 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COST DIRECTE 6,28000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

P-167 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000
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COST DIRECTE 6,28000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

P-168 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COST DIRECTE 6,28000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

P-169 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 10,83000 = 10,83000

Subtotal: 10,83000 10,83000

COST DIRECTE 10,83000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,54150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37150

P-170 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,38000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000
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COST DIRECTE 7,38000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,36900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74900

P-171 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,70 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,57000 = 2,57000

Subtotal: 2,57000 2,57000

COST DIRECTE 2,57000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69850

P-172 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,55000 = 13,55000

Subtotal: 13,55000 13,55000

COST DIRECTE 13,55000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22750

P-173 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,83000 = 15,83000

Subtotal: 15,83000 15,83000

COST DIRECTE 15,83000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,79150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62150

P-174 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 31,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,03000 = 30,03000

Subtotal: 30,03000 30,03000
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COST DIRECTE 30,03000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,50150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,53150

P-175 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,67000 = 4,67000

Subtotal: 4,67000 4,67000

COST DIRECTE 4,67000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90350

P-176 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,84000 = 5,84000

Subtotal: 5,84000 5,84000

COST DIRECTE 5,84000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13200

P-177 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 19,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 18,40000 = 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000

COST DIRECTE 18,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,32000

P-178 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 12,84000 = 12,84000

Subtotal: 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 12,84000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,64200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48200

P-179 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 13,81000 = 13,81000

Subtotal: 13,81000 13,81000

COST DIRECTE 13,81000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,69050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50050

P-180 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 19,82000 = 19,82000

Subtotal: 19,82000 19,82000

COST DIRECTE 19,82000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,99100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81100

P-181 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 17,18000 = 17,18000

Subtotal: 17,18000 17,18000
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COST DIRECTE 17,18000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,85900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03900

P-182 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,52000 = 1,17120

Subtotal: 1,17120 1,17120
Materials

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i
salut

4,000      x 0,01000 = 0,04000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 1,36120
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42926

P-183 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

0,400      x 1,14000 = 0,45600

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,15000 = 0,24000

Subtotal: 0,69600 0,69600
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COST DIRECTE 11,42100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,57105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99205

P-184 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 16,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut

0,080      x 23,54000 = 1,88320

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400      x 1,00000 = 2,40000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,15000 = 0,24000

Subtotal: 4,52320 4,52320

COST DIRECTE 15,24820
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,76241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,01061

P-185 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de
polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables,
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 7,80800 7,80800
Materials

B1ZFM100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, per a seguretat i salut

0,250      x 2,70000 = 0,67500

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut

1,200      x 2,97000 = 3,56400

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

0,130      x 1,84000 = 0,23920

B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a seguretat i salut

0,900      x 0,60000 = 0,54000

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

1,000      x 1,68000 = 1,68000
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Subtotal: 6,69820 6,69820

COST DIRECTE 14,50620
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,72531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23151

P-186 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,22000 = 3,86400

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,52000 = 0,13000

Subtotal: 3,99400 3,99400

COST DIRECTE 8,28400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69820

P-187 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800      x 0,14000 = 0,11200

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 0,69000 = 0,82800

Subtotal: 0,94000 0,94000

COST DIRECTE 5,23000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,26150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49150

P-188 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge
al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,51 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 8,58000 8,58000
Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,15000 = 0,45000

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,31000 = 0,82750

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 19,67000 = 4,91750

Subtotal: 6,19500 6,19500

COST DIRECTE 14,77500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,73875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51375

P-189 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,52000 = 0,13000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 1,200      x 3,74000 = 4,48800

Subtotal: 4,79800 4,79800

COST DIRECTE 9,08800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,45440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54240

P-190 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats
de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de

Rend.: 1,000 16,44 €
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diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,500      x 0,14000 = 0,07000

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,23000 = 0,02300
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 18,26000 = 0,36520
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

Subtotal: 0,63820 0,63820

COST DIRECTE 15,65320
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,78266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43586

P-191 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000      x 0,15000 = 0,90000

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800      x 0,52000 = 0,41600

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

2,000      x 0,58000 = 1,16000

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,230      x 4,56000 = 1,04880
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Subtotal: 3,52480 3,52480

COST DIRECTE 14,24980
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,71249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,96229

P-192 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

2,700      x 0,14000 = 0,37800

Subtotal: 0,55800 0,55800

COST DIRECTE 4,84800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09040

P-193 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,23000 = 0,04600
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,600      x 0,96000 = 0,57600
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Subtotal: 0,80200 0,80200

COST DIRECTE 5,09200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34660

P-194 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10
cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

1,200      x 1,28000 = 1,53600

Subtotal: 1,53600 1,53600

COST DIRECTE 5,82600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11730

P-195 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101      x 1,36000 = 0,13736
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600      x 0,38000 = 1,36800

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002      x 227,13000 = 0,45426

Subtotal: 1,95962 1,95962

COST DIRECTE 12,68462
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,63423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31885

P-196 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,47000 = 0,73500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,38000 = 1,33000

Subtotal: 2,06500 2,06500

COST DIRECTE 6,35500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67275

P-197 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 4,97000 = 1,09340
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,020      x 59,55000 = 1,19100

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 2,70440 2,70440

COST DIRECTE 13,42940
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,10087

P-198 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la
capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a
terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 65,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 23,38000 = 16,36600
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 19,52000 = 13,66400

Subtotal: 30,03000 30,03000
Maquinària
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C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,100 /R x 42,41000 = 4,24100

Subtotal: 4,24100 4,24100
Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

2,000      x 0,15000 = 0,30000

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

5,000      x 1,84000 = 9,20000

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

22,000      x 0,84000 = 18,48000

Subtotal: 27,98000 27,98000

COST DIRECTE 62,25100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,11255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,36355

P-199 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 4,29000 4,29000
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200      x 1,00000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 5,49000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76450

P-200 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 1,27000 = 1,27000
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Subtotal: 1,27000 1,27000

COST DIRECTE 7,70500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09025

P-201 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,38000 = 2,80560
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 5,14800 5,14800
Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 4,97000 = 1,09340
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
0,400      x 1,47000 = 0,58800

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

2,400      x 0,12000 = 0,28800

Subtotal: 1,96940 1,96940

COST DIRECTE 7,11740
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47327

P-202 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura
metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,200 /R x 19,52000 = 23,42400

Subtotal: 23,42400 23,42400
Materials

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

5,000      x 0,12000 = 0,60000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

13,000      x 0,38000 = 4,94000

Subtotal: 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 28,96400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,44820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,41220

P-203 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb
perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 116,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 42,90000 42,90000
Materials

B1Z45015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

55,000      x 1,01000 = 55,55000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

15,800      x 0,38000 = 6,00400

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada,
d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de
femella i volandera, per a seguretat i salut

1,330      x 5,10000 = 6,78300

Subtotal: 68,33700 68,33700

COST DIRECTE 111,23700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,56185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,79885

P-204 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del
terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 122,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,900 /R x 23,38000 = 21,04200
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,900 /R x 19,52000 = 17,56800

Subtotal: 38,61000 38,61000
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,100 /R x 42,41000 = 4,24100

Subtotal: 4,24100 4,24100
Materials

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

3,000      x 1,68000 = 5,04000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

52,500      x 0,93000 = 48,82500

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

3,000      x 1,28000 = 3,84000

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

9,000      x 1,84000 = 16,56000

Subtotal: 74,26500 74,26500
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COST DIRECTE 117,11600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,85580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,97180

P-205 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions
per voladures amb xarxa de seguretat ancorada
perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B1510007 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions
per voladures

1,000      x 3,36000 = 3,36000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

Subtotal: 3,54000 3,54000

COST DIRECTE 9,97500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47375

P-206 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

Subtotal: 1,16900 1,16900
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,14050 1,14050

COST DIRECTE 2,30950
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42498

P-207 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,23 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,980 /R x 19,52000 = 19,12960

Subtotal: 19,12960 19,12960
Maquinària

C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i
salut

0,450 /R x 5,76000 = 2,59200

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,135 /R x 50,90000 = 6,87150

C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 88,61000 = 1,15193

Subtotal: 10,61543 10,61543

COST DIRECTE 29,74503
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,48725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23228

P-208 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,52000 = 3,52000

Subtotal: 3,52000 3,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01952

COST DIRECTE 5,49152
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76610

P-209 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,19520 0,19520
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
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COST DIRECTE 0,22520
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23646

P-210 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,93000 = 11,62500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,38000 = 4,56000

Subtotal: 16,18500 16,18500

COST DIRECTE 22,62000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,13100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75100

P-211 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 246,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000

Subtotal: 85,80000 85,80000
Materials

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 1,82000 = 88,45200

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,38000 = 32,30000

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,88000 = 28,16000

Subtotal: 148,91200 148,91200
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COST DIRECTE 234,71200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,73560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,44760

P-212 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat

Rend.: 1,000 461,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200
Materials

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

1,000      x 437,82000 = 437,82000

Subtotal: 437,82000 437,82000

COST DIRECTE 439,77200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 21,98860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 461,76060

P-213 H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats Rend.: 1,000 262,86 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B15A0024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1,000      x 250,34000 = 250,34000

Subtotal: 250,34000 250,34000

COST DIRECTE 250,34000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,51700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,85700

P-214 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 99,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 94,96000 = 94,96000

Subtotal: 94,96000 94,96000

COST DIRECTE 94,96000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,74800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,70800

P-215 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

Rend.: 1,000 246,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

1,000      x 234,67000 = 234,67000

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 234,67000 234,67000

COST DIRECTE 234,67000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,73350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,40350

P-216 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal·lat

Rend.: 1,000 617,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 42,90000 42,90000
Materials

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

1,000      x 545,21000 = 545,21000

Subtotal: 545,21000 545,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42900

COST DIRECTE 588,53900
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 29,42695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,96595

P-217 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 21,53000 = 21,53000

Subtotal: 21,53000 21,53000

COST DIRECTE 21,53000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,07650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60650

P-218 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 45,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,90000 42,90000
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COST DIRECTE 42,90000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,14500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,04500

P-219 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,77000 = 1,77000

Subtotal: 1,77000 1,77000

COST DIRECTE 1,77000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85850

P-220 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 20,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000

COST DIRECTE 19,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,97600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49600

P-221 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 24,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 23,38000 23,38000

COST DIRECTE 23,38000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,16900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,54900

P-222 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 26,00 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,76000 = 24,76000

Subtotal: 24,76000 24,76000
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COST DIRECTE 24,76000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,23800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99800

P-223 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,13000 = 14,26000

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 13,00000 = 4,42000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 59,55000 = 0,89325

Subtotal: 19,57325 19,57325

COST DIRECTE 30,29825
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,51491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,81316

P-224 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 105,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 17,16000 17,16000
Materials

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 83,60000 = 83,60000

Subtotal: 83,60000 83,60000

COST DIRECTE 100,76000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,03800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,79800
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P-225 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 303,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 19,52000 = 14,64000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 23,38000 = 17,53500

Subtotal: 32,17500 32,17500
Materials

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 256,65000 = 256,65000

Subtotal: 256,65000 256,65000

COST DIRECTE 288,82500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,44125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,26625

P-226 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,77000 = 0,77000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

Subtotal: 0,80600 0,80600

COST DIRECTE 2,75800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89590

P-227 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 81,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,16000 17,16000
Materials

B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 60,80000 = 60,80000

Subtotal: 60,80000 60,80000

COST DIRECTE 77,96000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,89800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,85800

P-228 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 277,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 19,52000 = 14,64000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 23,38000 = 17,53500

Subtotal: 32,17500 32,17500
Materials

B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 232,56000 = 232,56000

Subtotal: 232,56000 232,56000

COST DIRECTE 264,73500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 13,23675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,97175

P-229 HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i
deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4
m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,072 /R x 23,38000 = 1,68336
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,072 /R x 19,52000 = 1,40544

Subtotal: 3,08880 3,08880
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,036 /R x 42,41000 = 1,52676

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,018 /R x 47,81000 = 0,86058

Subtotal: 2,38734 2,38734
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Materials
B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb

làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

0,125      x 2,77000 = 0,34625

B1ZBAA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

1,000      x 18,01000 = 18,01000

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

0,250      x 7,28000 = 1,82000

B1ZB1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122, per a seguretat i salut

0,250      x 27,39000 = 6,84750

Subtotal: 27,02375 27,02375

COST DIRECTE 32,49989
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,62499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12488

P-230 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i
deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports C-120 col·locats amb fixacions
mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,072 /R x 19,52000 = 1,40544
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,072 /R x 23,38000 = 1,68336

Subtotal: 3,08880 3,08880
Maquinària

C1Z2F000 h Màquina taladradora per a seguretat i salut 0,036 /R x 3,35000 = 0,12060
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,018 /R x 47,81000 = 0,86058

Subtotal: 0,98118 0,98118
Materials

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

0,250      x 7,28000 = 1,82000

B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

0,125      x 2,77000 = 0,34625

B1ZBAA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

1,000      x 18,01000 = 18,01000

B1ZB1A10 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a
seguretat i salut

0,250      x 69,68000 = 17,42000

Subtotal: 37,59625 37,59625
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COST DIRECTE 41,66623
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,08331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,74954

P-231 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 50,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 24,96800 24,96800
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 47,81000 = 19,12400

Subtotal: 19,12400 19,12400
Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 3,76000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 47,85200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,39260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,24460

P-232 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 49,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 24,96800 24,96800
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 47,81000 = 19,12400

Subtotal: 19,12400 19,12400
Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 3,39000 = 3,39000

Subtotal: 3,39000 3,39000

COST DIRECTE 47,48200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,37410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,85610
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P-233 HB2Z5021 u Captallums barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, fixat
a la banda i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,370 /R x 19,52000 = 7,22240

Subtotal: 7,22240 7,22240
Materials

B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,77000 = 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000

COST DIRECTE 9,99240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49202

P-234 HB2ZE100 u Terminal de barrera de formigó doble, prefabricat,
amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,500 /R x 47,81000 = 23,90500

Subtotal: 23,90500 23,90500
Materials

BBMZEB00 u Amortització de terminal de barrera de formigó doble,
prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 4,91000 = 4,91000

Subtotal: 4,91000 4,91000

COST DIRECTE 60,02500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,00125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,02625

P-235 HB2ZE200 u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat,
amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,500 /R x 47,81000 = 23,90500
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Subtotal: 23,90500 23,90500
Materials

BBMZEC00 u Amortització de terminal de barrera de formigó
simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

1,000      x 4,43000 = 4,43000

Subtotal: 4,43000 4,43000

COST DIRECTE 59,54500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,97725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,52225

P-236 HB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal
cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Materials

B1ZBR110 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer
galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122 , per a seguretat i salut

1,000      x 32,16000 = 32,16000

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

1,000      x 7,28000 = 7,28000

Subtotal: 39,44000 39,44000

COST DIRECTE 50,16500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,50825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,67325

P-237 HBA11211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 5/12 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,022      x 1,73000 = 0,03806

Subtotal: 0,03806 0,03806
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COST DIRECTE 0,46564
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48892

P-238 HBA11214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 5/12 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,022      x 2,06000 = 0,04532

Subtotal: 0,04532 0,04532

COST DIRECTE 0,47290
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49655

P-239 HBA11217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 5/12 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,030      x 3,64000 = 0,10920

Subtotal: 0,10920 0,10920
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Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,53678
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56362

P-240 HBA12211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,021      x 1,73000 = 0,03633

Subtotal: 0,03633 0,03633

COST DIRECTE 0,46391
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48711

P-241 HBA12214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,021      x 2,06000 = 0,04326

Subtotal: 0,04326 0,04326



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,47084
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49438

P-242 HBA12217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,029      x 3,64000 = 0,10556

Subtotal: 0,10556 0,10556

COST DIRECTE 0,53314
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55980

P-243 HBA13211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,020      x 1,73000 = 0,03460

Subtotal: 0,03460 0,03460

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,46218
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48529

P-244 HBA13214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,020      x 2,06000 = 0,04120

Subtotal: 0,04120 0,04120

COST DIRECTE 0,46878
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49222

P-245 HBA13217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,027      x 3,64000 = 0,09828

Subtotal: 0,09828 0,09828



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,52586
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55215

P-246 HBA14211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,051      x 1,73000 = 0,08823

Subtotal: 0,08823 0,08823

COST DIRECTE 0,51581
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54160

P-247 HBA14214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,051      x 2,06000 = 0,10506

Subtotal: 0,10506 0,10506

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,53264
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55927

P-248 HBA14217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,071      x 3,64000 = 0,25844

Subtotal: 0,25844 0,25844

COST DIRECTE 0,68602
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72032

P-249 HBA15211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,049      x 1,73000 = 0,08477

Subtotal: 0,08477 0,08477



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,51235
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53797

P-250 HBA15214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,049      x 2,06000 = 0,10094

Subtotal: 0,10094 0,10094

COST DIRECTE 0,52852
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55495

P-251 HBA15217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,068      x 3,64000 = 0,24752

Subtotal: 0,24752 0,24752

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,67510
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70886

P-252 HBA16211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,037      x 1,73000 = 0,06401

Subtotal: 0,06401 0,06401

COST DIRECTE 0,67031
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70383

P-253 HBA16214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,037      x 2,06000 = 0,07622

Subtotal: 0,07622 0,07622



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,68252
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71665

P-254 HBA16217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,051      x 3,64000 = 0,18564

Subtotal: 0,18564 0,18564

COST DIRECTE 0,79194
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83154

P-255 HBA17211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,122      x 1,73000 = 0,21106

Subtotal: 0,21106 0,21106

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,99608
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04588

P-256 HBA17214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,122      x 2,06000 = 0,25132

Subtotal: 0,25132 0,25132

COST DIRECTE 1,03634
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08816

P-257 HBA17217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,169      x 3,64000 = 0,61516

Subtotal: 0,61516 0,61516



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,40018
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47019

P-258 HBA18211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,110      x 1,73000 = 0,19030

Subtotal: 0,19030 0,19030

COST DIRECTE 1,07637
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13019

P-259 HBA18214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,110      x 2,06000 = 0,22660

Subtotal: 0,22660 0,22660

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,11267
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16830

P-260 HBA18217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,153      x 3,64000 = 0,55692

Subtotal: 0,55692 0,55692

COST DIRECTE 1,44299
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51514

P-261 HBA19211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,147      x 1,73000 = 0,25431

Subtotal: 0,25431 0,25431
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COST DIRECTE 1,26481
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32805

P-262 HBA19214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,147      x 2,06000 = 0,30282

Subtotal: 0,30282 0,30282

COST DIRECTE 1,31332
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37899

P-263 HBA19217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,204      x 3,64000 = 0,74256

Subtotal: 0,74256 0,74256
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COST DIRECTE 1,75306
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84071

P-264 HBA1A211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,184      x 1,73000 = 0,31832

Subtotal: 0,31832 0,31832

COST DIRECTE 1,32882
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39526

P-265 HBA1A214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,184      x 2,06000 = 0,37904

Subtotal: 0,37904 0,37904
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,38954
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45902

P-266 HBA1A217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,255      x 3,64000 = 0,92820

Subtotal: 0,92820 0,92820

COST DIRECTE 1,93870
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03564

P-267 HBA1E211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,073      x 1,73000 = 0,12629

Subtotal: 0,12629 0,12629
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,55387
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58156

P-268 HBA1E214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,073      x 2,06000 = 0,15038

Subtotal: 0,15038 0,15038

COST DIRECTE 0,57796
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60686

P-269 HBA1E217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,009 /R x 23,38000 = 0,21042
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,102      x 3,64000 = 0,37128

Subtotal: 0,37128 0,37128
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,79886
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83880

P-270 HBA1F211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,110      x 1,73000 = 0,19030

Subtotal: 0,19030 0,19030

COST DIRECTE 0,79660
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83643

P-271 HBA1F214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,110      x 2,06000 = 0,22660

Subtotal: 0,22660 0,22660
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,83290
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87455

P-272 HBA1F217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,006 /R x 19,52000 = 0,11712
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

Subtotal: 0,39768 0,39768
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x 34,77000 = 0,20862

Subtotal: 0,20862 0,20862
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,153      x 3,64000 = 0,55692

Subtotal: 0,55692 0,55692

COST DIRECTE 1,16322
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22138

P-273 HBA1G211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,147      x 1,73000 = 0,25431

Subtotal: 0,25431 0,25431



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,03933
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09130

P-274 HBA1G214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 20 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,147      x 2,06000 = 0,30282

Subtotal: 0,30282 0,30282

COST DIRECTE 1,08784
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14223

P-275 HBA1G217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,008 /R x 19,52000 = 0,15616

Subtotal: 0,50686 0,50686
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,008 /R x 34,77000 = 0,27816

Subtotal: 0,27816 0,27816
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,204      x 3,64000 = 0,74256

Subtotal: 0,74256 0,74256
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COST DIRECTE 1,52758
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60396

P-276 HBA1H211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,220      x 1,73000 = 0,38060

Subtotal: 0,38060 0,38060

COST DIRECTE 1,26667
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33000

P-277 HBA1H214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,220      x 2,06000 = 0,45320

Subtotal: 0,45320 0,45320
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,33927
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40623

P-278 HBA1H217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,009 /R x 19,52000 = 0,17568

Subtotal: 0,57314 0,57314
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,009 /R x 34,77000 = 0,31293

Subtotal: 0,31293 0,31293
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,306      x 3,64000 = 1,11384

Subtotal: 1,11384 1,11384

COST DIRECTE 1,99991
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09991

P-279 HBA1J211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,294      x 1,73000 = 0,50862

Subtotal: 0,50862 0,50862
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,51912
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59508

P-280 HBA1J214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,294      x 2,06000 = 0,60564

Subtotal: 0,60564 0,60564

COST DIRECTE 1,61614
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69695

P-281 HBA1J217 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,010 /R x 34,77000 = 0,34770

Subtotal: 0,34770 0,34770
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,408      x 3,64000 = 1,48512

Subtotal: 1,48512 1,48512
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,49562
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62040

P-282 HBA24211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,294      x 1,73000 = 0,50862

Subtotal: 0,50862 0,50862

COST DIRECTE 1,43732
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50919

P-283 HBA24214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,294      x 2,06000 = 0,60564

Subtotal: 0,60564 0,60564
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,53434
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61106

P-284 HBA24217 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,408      x 3,64000 = 1,48512

Subtotal: 1,48512 1,48512

COST DIRECTE 2,41382
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53451

P-285 HBA25211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,196      x 1,73000 = 0,33908

Subtotal: 0,33908 0,33908
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,26778
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33117

P-286 HBA25214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,196      x 2,06000 = 0,40376

Subtotal: 0,40376 0,40376

COST DIRECTE 1,33246
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39908

P-287 HBA25217 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,020 /R x 23,38000 = 0,46760
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,66280 0,66280
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,010 /R x 26,59000 = 0,26590

Subtotal: 0,26590 0,26590
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,272      x 3,64000 = 0,99008

Subtotal: 0,99008 0,99008
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,91878
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01472

P-288 HBA27211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,367      x 1,73000 = 0,63491

Subtotal: 0,63491 0,63491

COST DIRECTE 1,72597
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81227

P-289 HBA27214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,367      x 2,06000 = 0,75602

Subtotal: 0,75602 0,75602
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,84708
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93943

P-290 HBA27217 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color groc, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,510      x 3,64000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

COST DIRECTE 2,94746
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,14737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09483

P-291 HBA29211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,184      x 1,73000 = 0,31832

Subtotal: 0,31832 0,31832
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,40938
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47985

P-292 HBA29214 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,184      x 2,06000 = 0,37904

Subtotal: 0,37904 0,37904

COST DIRECTE 1,47010
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54361

P-293 HBA29217 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,023 /R x 23,38000 = 0,53774

Subtotal: 0,77198 0,77198
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,012 /R x 26,59000 = 0,31908

Subtotal: 0,31908 0,31908
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

0,255      x 3,64000 = 0,92820

Subtotal: 0,92820 0,92820
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,01926
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12022

P-294 HBA31211 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 17,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,38000 = 6,31260
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 13,14460 13,14460
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 26,59000 = 2,39310

Subtotal: 2,39310 2,39310
Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,734      x 1,73000 = 1,26982

Subtotal: 1,26982 1,26982

COST DIRECTE 16,80752
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64790

P-295 HBA31214 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,38000 = 6,31260
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 13,14460 13,14460
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 26,59000 = 2,39310

Subtotal: 2,39310 2,39310
Materials

BBA14200 kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vials 0,734      x 2,06000 = 1,51204

Subtotal: 1,51204 1,51204

COST DIRECTE 17,04974
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,85249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,90223

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
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PARTIDES D'OBRA

P-296 HBA31217 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,38000 = 6,31260

Subtotal: 13,14460 13,14460
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 26,59000 = 2,39310

Subtotal: 2,39310 2,39310
Materials

BBA17200 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color groc, per a marques vials

1,020      x 3,64000 = 3,71280

Subtotal: 3,71280 3,71280

COST DIRECTE 19,25050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,96253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,21303

P-297 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 32,28000 = 32,28000

Subtotal: 32,28000 32,28000

COST DIRECTE 51,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,39000

P-298 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 64,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 42,36000 = 42,36000
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Subtotal: 42,36000 42,36000

COST DIRECTE 61,88000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,09400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,97400

P-299 HBB11131 u Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 141,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL11302 u Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 115,54000 = 115,54000

Subtotal: 115,54000 115,54000

COST DIRECTE 135,06000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,75300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,81300

P-300 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 60,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,98000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

COST DIRECTE 57,50000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,87500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,37500

P-301 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 101,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 76,90000 = 76,90000
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Subtotal: 76,90000 76,90000

COST DIRECTE 96,42000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,82100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,24100

P-302 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 179,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 151,29000 = 151,29000

Subtotal: 151,29000 151,29000

COST DIRECTE 170,81000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,54050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,35050

P-303 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 45,38000 = 45,38000

Subtotal: 45,38000 45,38000

COST DIRECTE 64,90000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,14500

P-304 HBB11361 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 107,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 82,59000 = 82,59000
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Subtotal: 82,59000 82,59000

COST DIRECTE 102,11000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,10550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,21550

P-305 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,82 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,21000 = 12,21000

Subtotal: 12,21000 12,21000

COST DIRECTE 12,21000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,61050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82050

P-306 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 38,91000 = 38,91000

Subtotal: 38,91000 38,91000

COST DIRECTE 58,43000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,92150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,35150

P-307 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 137,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 111,39000 = 111,39000

Subtotal: 111,39000 111,39000

COST DIRECTE 130,91000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,54550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,45550
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P-308 HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 104,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 29,28000 29,28000
Materials

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 70,04000 = 70,04000

Subtotal: 70,04000 70,04000

COST DIRECTE 99,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,96600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,28600

P-309 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 163,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 29,28000 29,28000
Materials

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 126,59000 = 126,59000

Subtotal: 126,59000 126,59000

COST DIRECTE 155,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,79350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,66350

P-310 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 255,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 29,28000 29,28000
Materials

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 214,11000 = 214,11000

Subtotal: 214,11000 214,11000

COST DIRECTE 243,39000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,16950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,55950

P-311 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a
zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 104,29 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 29,28000 29,28000
Materials

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 70,04000 = 70,04000

Subtotal: 70,04000 70,04000

COST DIRECTE 99,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,96600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,28600

P-312 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

Subtotal: 15,48200 15,48200

COST DIRECTE 18,41000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,33050

P-313 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

1,000      x 5,95000 = 5,95000
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ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

Subtotal: 15,02000 15,02000

COST DIRECTE 34,54000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,72700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,26700

P-314 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,91000 = 2,91000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

Subtotal: 9,15000 9,15000

COST DIRECTE 28,67000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,43350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10350

P-315 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000
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Subtotal: 13,99000 13,99000

COST DIRECTE 33,51000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,67550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,18550

P-316 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

COST DIRECTE 27,56000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,93800

P-317 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79600

P-318 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1,000      x 9,77000 = 9,77000
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cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

COST DIRECTE 42,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,73000

P-319 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 145,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,38000 = 35,07000

Subtotal: 55,83000 55,83000
Materials

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut

1,000      x 82,65000 = 82,65000

Subtotal: 82,65000 82,65000

COST DIRECTE 138,48000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,92400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,40400

P-320 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.637,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

Subtotal: 21,45000 21,45000
Materials

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 2.490,73000 = 2.490,73000

Subtotal: 2.490,73000 2.490,73000

COST DIRECTE 2.512,18000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 125,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.637,78900
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P-321 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils
metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge

Rend.: 1,000 640,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 3,000 /R x 23,38000 = 70,14000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 12,000 /R x 19,52000 = 234,24000

Subtotal: 304,38000 304,38000
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 3,000 /R x 47,81000 = 143,43000

Subtotal: 143,43000 143,43000
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

6,000      x 1,00000 = 6,00000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,500      x 59,55000 = 29,77500

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

150,000      x 0,84000 = 126,00000

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

6,000      x 0,09000 = 0,54000

Subtotal: 162,31500 162,31500

COST DIRECTE 610,12500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 30,50625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,63125

P-322 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,64 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,52000 = 0,29280

Subtotal: 0,29280 0,29280
Materials

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 6,03000 = 6,03000

Subtotal: 6,03000 6,03000

COST DIRECTE 6,32280
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63894

P-323 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 11,32 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 0,39040 0,39040
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Materials
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm

d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 10,39000 = 10,39000

Subtotal: 10,39000 10,39000

COST DIRECTE 10,78040
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31942

P-324 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 23,26 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,52000 = 0,48800

Subtotal: 0,48800 0,48800
Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 21,66000 = 21,66000

Subtotal: 21,66000 21,66000

COST DIRECTE 22,14800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25540

P-325 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària Rend.: 1,000 31,71 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,52000 = 0,48800

Subtotal: 0,48800 0,48800
Materials

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 29,71000 = 29,71000

Subtotal: 29,71000 29,71000

COST DIRECTE 30,19800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,50990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70790

P-326 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector Rend.: 1,000 9,26 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,52000 = 0,48800

Subtotal: 0,48800 0,48800
Materials

BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 8,33000 = 8,33000

Subtotal: 8,33000 8,33000
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COST DIRECTE 8,81800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,44090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25890

P-327 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 0,39040 0,39040
Materials

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una
cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

1,000      x 6,63000 = 6,63000

Subtotal: 6,63000 6,63000

COST DIRECTE 7,02040
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37142

P-328 HBC18632 u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 0,39040 0,39040
Materials

BBC18600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues
cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

1,000      x 7,56000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000

COST DIRECTE 7,95040
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,39752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34792

P-329 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,52000 = 1,26880

Subtotal: 1,26880 1,26880
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,58000 = 0,06960

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,20960 0,20960
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COST DIRECTE 1,47840
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55232

P-330 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,52000 = 1,26880

Subtotal: 1,26880 1,26880
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,58000 = 0,06960

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 4,55000 = 4,55000

Subtotal: 4,61960 4,61960

COST DIRECTE 5,88840
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18282

P-331 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Materials

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 1,16600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22430

P-332 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Materials

BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9),
per a seguretat i salut

1,000      x 41,76000 = 41,76000

Subtotal: 41,76000 41,76000
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COST DIRECTE 42,73600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,13680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,87280

P-333 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 2,34240 2,34240
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,58000 = 0,06960

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,15960 0,15960

COST DIRECTE 2,50200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62710

P-334 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,52000 = 1,26880

Subtotal: 1,26880 1,26880
Materials

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,02000 = 2,02000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,58000 = 0,06960

Subtotal: 2,08960 2,08960

COST DIRECTE 3,35840
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52632

P-335 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades,
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 112,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 19,52000 = 13,66400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 23,38000 = 16,36600

Subtotal: 30,03000 30,03000
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Materials
BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de

llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12
V, per a seguretat i salut

1,000      x 76,69000 = 76,69000

Subtotal: 76,69000 76,69000

COST DIRECTE 106,72000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,33600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,05600

P-336 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200
Materials

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a
seguretat i salut

1,000      x 8,13000 = 8,13000

Subtotal: 8,13000 8,13000

COST DIRECTE 10,08200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,50410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58610

P-337 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 23,97000 = 23,97000

Subtotal: 23,97000 23,97000

COST DIRECTE 26,89800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,34490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24290

P-338 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de
bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 107,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
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Materials
BBC1H0K2 u Llumenera amb làmpada llampegant , amb energia

de bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 99,50000 = 99,50000

Subtotal: 99,50000 99,50000

COST DIRECTE 102,42800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,12140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,54940

P-339 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 2,34240 2,34240
Materials

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i

barrera, per a seguretat i salut
1,000      x 5,38000 = 5,38000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per
a seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

Subtotal: 73,28000 73,28000

COST DIRECTE 75,62240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,78112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,40352

P-340 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 113,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 2,34240 2,34240
Materials

BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable, per a seguretat i salut

1,000      x 100,31000 = 100,31000

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,38000 = 5,38000

Subtotal: 105,69000 105,69000

COST DIRECTE 108,03240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,40162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,43402

P-341 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

COST DIRECTE 23,01600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,15080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,16680

P-342 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,52000 = 1,17120

Subtotal: 1,17120 1,17120
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,89000 = 4,35600

Subtotal: 4,35600 4,35600

COST DIRECTE 5,52720
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80356

P-343 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

Subtotal: 8,97700 8,97700
Materials

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 56,85000 = 56,85000

Subtotal: 56,85000 56,85000

COST DIRECTE 65,82700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,29135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,11835

P-344 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i salut

1,000      x 11,73000 = 11,73000

Subtotal: 11,73000 11,73000

COST DIRECTE 14,65800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,73290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39090

P-345 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 196,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

Subtotal: 9,76000 9,76000
Materials

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

1,000      x 177,49000 = 177,49000

Subtotal: 177,49000 177,49000

COST DIRECTE 187,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,36250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,61250

P-346 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable Rend.: 1,000 175,73 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a

seguretat i salut
1,000      x 167,36000 = 167,36000

Subtotal: 167,36000 167,36000

COST DIRECTE 167,36000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,36800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,72800

P-347 HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de
diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 21,45000 21,45000
Materials

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per
a 4 usos

1,000      x 9,42000 = 9,42000
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Subtotal: 9,42000 9,42000

COST DIRECTE 30,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,54350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41350

P-348 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 8,82800 8,82800
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 35,87000 = 35,87000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,18000 36,18000

COST DIRECTE 45,00800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,25040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,25840

P-349 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 54,55000 = 54,55000

Subtotal: 54,55000 54,55000
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COST DIRECTE 54,55000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,72750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27750

P-350 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,00000

P-351 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

Rend.: 1,000 764,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres , per a 4 usos

1,000      x 727,87000 = 727,87000

Subtotal: 727,87000 727,87000
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COST DIRECTE 727,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 36,39350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 764,26350

P-352 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

Rend.: 1,000 1.019,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres , per a 4 usos

1,000      x 970,49000 = 970,49000

Subtotal: 970,49000 970,49000

COST DIRECTE 970,49000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 48,52450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.019,01450

P-353 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 211,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1ZQB330 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000
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C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-354 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 211,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-355 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 54,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 51,82000 = 51,82000
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Subtotal: 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,59100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,41100

P-356 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 74,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81250

P-357 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

Rend.: 1,000 631,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

1,000      x 601,87000 = 601,87000

Subtotal: 601,87000 601,87000

COST DIRECTE 601,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 30,09350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 631,96350
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P-358 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

Rend.: 1,000 1.025,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

1,000      x 976,80000 = 976,80000

Subtotal: 976,80000 976,80000

COST DIRECTE 976,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 48,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.025,64000

P-359 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 211,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1ZQD350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-360 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat

Rend.: 1,000 211,83 €
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hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-361 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 60,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 57,74000 = 57,74000

Subtotal: 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,88700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,62700

P-362 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

Rend.: 1,000 66,94 €
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galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93750

P-363 HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

Rend.: 1,000 749,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

1,000      x 713,34000 = 713,34000

Subtotal: 713,34000 713,34000

COST DIRECTE 713,34000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 35,66700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 749,00700

P-364 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

Rend.: 1,000 874,84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

1,000      x 833,18000 = 833,18000

Subtotal: 833,18000 833,18000

COST DIRECTE 833,18000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 41,65900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,83900

P-365 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 211,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-366 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 211,83 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 5,85600 5,85600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600
C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,74200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,82910

P-367 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 142,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 135,43000 = 135,43000

Subtotal: 135,43000 135,43000

COST DIRECTE 135,43000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,77150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,20150

P-368 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,17000 = 54,17000

Subtotal: 54,17000 54,17000
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COST DIRECTE 59,05000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,95250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,00250

P-369 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 51,03000 = 12,75750

Subtotal: 12,75750 12,75750

COST DIRECTE 15,68550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,78428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,46978

P-370 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 82,92000 = 20,73000

Subtotal: 20,73000 20,73000

COST DIRECTE 23,65800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,18290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,84090

P-371 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 6,83200 6,83200
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,31000 = 11,82750

Subtotal: 11,82750 11,82750
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COST DIRECTE 18,65950
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,93298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,59248

P-372 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 6,83200 6,83200
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,61000 = 22,90250

Subtotal: 22,90250 22,90250

COST DIRECTE 29,73450
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,48673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,22123

P-373 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 103,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 6,83200 6,83200
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 92,05000 = 92,05000

Subtotal: 92,05000 92,05000

COST DIRECTE 98,88200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,94410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,82610

P-374 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 2,92800 2,92800
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 52,32000 = 52,32000

Subtotal: 52,32000 52,32000
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COST DIRECTE 55,24800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,76240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,01040

P-375 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 94,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 89,46000 = 89,46000

Subtotal: 89,46000 89,46000

COST DIRECTE 90,43600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,52180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,95780

P-376 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,05000 = 52,05000

Subtotal: 52,05000 52,05000

COST DIRECTE 54,00200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,70010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,70210

P-377 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
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COST DIRECTE 2,02600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12730

P-378 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 129,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 123,67000 = 123,67000

Subtotal: 123,67000 123,67000

COST DIRECTE 123,67000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,18350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,85350

P-379 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 129,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 122,93000 = 122,93000

Subtotal: 122,93000 122,93000

COST DIRECTE 122,93000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,14650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,07650

P-380 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 86,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 81,94000 = 81,94000

Subtotal: 81,94000 81,94000

COST DIRECTE 81,94000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,09700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,03700

P-381 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 218,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 207,99000 = 207,99000
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Subtotal: 207,99000 207,99000

COST DIRECTE 207,99000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,38950

P-382 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 23,30 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 22,19000 = 22,19000

Subtotal: 22,19000 22,19000

COST DIRECTE 22,19000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29950

P-383 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 37,17 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,40000 = 35,40000

Subtotal: 35,40000 35,40000

COST DIRECTE 35,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,17000

P-384 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 196,35 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 187,00000 = 187,00000

Subtotal: 187,00000 187,00000

COST DIRECTE 187,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,35000

P-385 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 20,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000

COST DIRECTE 19,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,97600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49600
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P-386 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de
2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer
galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120

Subtotal: 2,49120 2,49120
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,77000 = 0,77000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

Subtotal: 0,80600 0,80600

COST DIRECTE 3,29720
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46206

P-387 HRE21300 m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de
seguretat rígida de plàstic, plena d'aigua, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,480 /R x 20,76000 = 9,96480
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,38000 = 1,40280

Subtotal: 11,36760 11,36760
Materials

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 56,85000 = 56,85000

Subtotal: 56,85000 56,85000

COST DIRECTE 68,21760
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,41088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,62848

P-388 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 20,76000 = 10,38000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 22,07000 22,07000
Materials
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B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500      x 2,03000 = 1,01500
B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de

gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800      x 1,07000 = 0,85600

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064      x 227,13000 = 14,53632

Subtotal: 16,40732 16,40732

COST DIRECTE 38,47732
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,92387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,40119

P-389 HRE22300 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
màxim 100 cm, amb pneumàtics reciclats, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 80,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 20,76000 = 3,32160

Subtotal: 7,06240 7,06240
Materials

B1RE1000 u Pneumàtic reciclat amb tall de disc o serra, per a 10
usos, per a seguretat i salut

8,000      x 8,70000 = 69,60000

Subtotal: 69,60000 69,60000

COST DIRECTE 76,66240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,83312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,49552

P-390 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues
temporals, amb una capa de grava de gruix no
inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora
de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 5,32100 5,32100
Maquinària

C1Z13430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

0,033 /R x 73,05000 = 2,41065

Subtotal: 2,41065 2,41065
Materials

B44ZV521 kg Amortització de planxa d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

117,750      x 0,05000 = 5,88750

B1Z003G0 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm, per a seguretat i
salut

0,357      x 17,70000 = 6,31890
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B1Z751J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2 geotèxtil, per a
seguretat i salut

1,100      x 1,25000 = 1,37500

Subtotal: 13,58140 13,58140

COST DIRECTE 21,31305
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,06565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,37870

P-391 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29280

COST DIRECTE 19,81280
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,99064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80344

P-392 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 171,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 /R x 163,71000 = 163,71000

Subtotal: 163,71000 163,71000

COST DIRECTE 163,71000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,18550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,89550

P-393 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,05000 = 0,73050
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 /R x 17,84000 = 17,84000

Subtotal: 18,57050 18,57050

COST DIRECTE 18,57050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49903
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P-394 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18000

P-395 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -26,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -125,00000 = -25,00000

Subtotal: -25,00000 -25,00000

COST DIRECTE -25,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % -1,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -26,25000

P-396 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-397 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 40,00000 = 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000

COST DIRECTE 7,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

P-398 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-399 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000
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COST DIRECTE 0,08000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08400
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GZ00Z002 pa partida alçada a justificar segons Estudi de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 118.509,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZ01Z002 pa partida alçada a justificar segons Estudi de Gestió de
Residus

Rend.: 1,000 25.683,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA1Z003 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys)
correspondents al 3% dels subministraments

Rend.: 1,000 18.357,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA1Z004 pa Subministrament de recanvis per al Sistema
d'Enclavaments per a una garantia de 2 anys des de
la seva posada en funcionament corresponent al 3%
del subministraments d'equips d'aquest sistema. La
llista i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 16.257,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA2Z003 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys)
correspondents al 3% dels subministraments

Rend.: 1,000 15.657,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA2Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema
d'Accionaments per a una garantia de 2 anys des de
la seva posada en funcionament corresponent al 3%
del subministraments d'equips d'aquest sistema. La
llista i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 14.850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA3Z003 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys)
correspondents al 3% dels subministraments

Rend.: 1,000 6.870,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA3Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Senyals per a una garantia de 2 anys des de la seva
posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 6.050,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZA4Z006 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys) Rend.: 1,000 24.655,30 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZA4Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Comandament i Detecció per a una garantia de 2
anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 17.683,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZB1Z006 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys)
correspondents al 3% dels subministraments

Rend.: 1,000 28.195,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZB1Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Detecció de Senyalització Viària per a una garantia
de 2 anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 14.379,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZB3Z003 pa Recanvis per al periode de garantia (2 anys)
correspondents al 3% dels subministraments

Rend.: 1,000 1.930,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZB3Z004 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Semàfors de Senyalització Viària per a una garantia
de 2 anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 1.133,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZC2Z004 pa Recanvis necessaris per al sistema SAE embarcat Rend.: 1,000 3.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

GZE1Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema SCADA
per a una garantia de 2 anys des de la seva posada
en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 7.733,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZE1Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema SCADA
per a una garantia de 2 anys des de la seva posada
en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 5.134,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF1Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
TRONCAL DE DADES:CABLEJAT per a una garantia
de 2 anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 9.614,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF1Z008 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
TRONCAL DE DADES:CABLEJAT per a una garantia
de 2 anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT

Rend.: 1,000 4.341,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes
BXU1-PCS-ING-10-000-00-00129-C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/20 Pàg.: 189

PARTIDES ALÇADES

GZF2Z004 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
TRONCAL DE DADES:ELECTRONICA per a una
garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 12.518,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF2Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
TRONCAL DE DADES:ELECTRONICA per a una
garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 6.259,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF3Z008 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
D'ACCÉS DE DADES per a una garantia de 2 anys
des de la seva posada en funcionament corresponent
al 3% del subministraments d'equips d'aquest
sistema. La llista i les quantitats de components
necessàris per a aquesta garantia haurà de ser
validada per la Direcció d'Obra. Segons condicions
del PPT

Rend.: 1,000 9.060,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZF3Z009 pa Subministrament de recanvis per al Sistema XARXA
D'ACCÉS DE DADES per a una garantia de 2 anys
des de la seva posada en funcionament corresponent
al 3% del subministraments d'equips d'aquest
sistema. La llista i les quantitats de components
necessàris per a aquesta garantia haurà de ser
validada per la Direcció d'Obra. Segons condicions
del PPT

Rend.: 1,000 4.376,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZG1Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de Ràdio
d'Explotació per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 14.399,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZG1Z008 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de Ràdio
d'Explotació per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 67,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZH1Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de Ràdio
Multimèdia per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 8.853,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZH1Z006 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de Ràdio
Multimèdia per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 54,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZI1Z008 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
TELEFONIA I INTERFONIA per a una garantia de 2
anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 2.774,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZI1Z009 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
TELEFONIA I INTERFONIA per a una garantia de 2
anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 136,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZJ1Z006 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Megafonia per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 1.509,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZJ1Z008 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Megafonia per a una garantia de 2 anys des de la
seva posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 649,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZK1Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Circuit Tancat de Televisió per a una garantia de 2
anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 7.945,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZK1Z007 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Circuit Tancat de Televisió per a una garantia de 2
anys des de la seva posada en funcionament
corresponent al 3% del subministraments d'equips
d'aquest sistema. La llista i les quantitats de
components necessàris per a aquesta garantia haurà
de ser validada per la Direcció d'Obra. Segons
condicions del PPT.

Rend.: 1,000 3.948,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GZL1Z003 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Bitllètica per a una garantia de 2 anys des de la seva
posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 25.918,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZL1Z004 pa Subministrament de recanvis per al Sistema de
Bitllètica per a una garantia de 2 anys des de la seva
posada en funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT

Rend.: 1,000 1.693,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZM1Z009 pa Subministrament de recanvis per al Sistema PCC per
a una garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 23.239,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZM1Z010 pa Subministrament de recanvis per al Sistema PCC per
a una garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 65,47 €

_____________________________________________________________________________________________________________

GZM2Z005 pa Subministrament de recanvis per al Sistema
PCC-CPD INFRAESTRUCTURA DE XARXA per a
una garantia de 2 anys des de la seva posada en
funcionament corresponent al 3% del
subministraments d'equips d'aquest sistema. La llista
i les quantitats de components necessàris per a
aquesta garantia haurà de ser validada per la
Direcció d'Obra. Segons condicions del PPT.

Rend.: 1,000 20.506,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1.   PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus que figuren en el quadre de preus 1 als amidaments obtinguts i sumant les partides 

alçades s’obté el següent pressupost d’execució material: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 4.085.813,47 € 

Incrementant aquest amb el coeficient de despeses generals (13%) benefici industrial (6%) i aplicant 

després el corresponent increment de l’impost del valor afegit (21%) s’obté el següent pressupost base de 

licitació: 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 5.883.162,82 € 

A efectes del Coneixement de l’Administració cal afegir els imports referents a les indemnitzacions per 
expropiacions, que en aquest cas son nuls, per tant: 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 5.883.162,82 € 

(CINC MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS) 
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1.   MEMÒRIA 

El present Pla de Control de Qualitat té com a objectiu establir les associacions Partides d’Obra / Àmbits 
de Control necessàries per a fixar els paràmetres del Control de Qualitat durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres de “Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada”. 

El criteri utilitzat per a la totalitat de les Partides d’Obra del pressupost analitzades s’ha basat en els dos 
bancs de criteris assenyalats a continuació:   

 Banc de Criteris de Control de Qualitat d’Obra Civil Infraestructures.Cat amb data 2016 i s’ha 
aplicat el banc de preus de referència (2017). 

 Banc de Criteris de Control de Qualitat Edificació Infraestructures.Cat amb data 2016 i s’ha aplicat 
el banc de preus de referència (2017). 

Per a les Partides d’Obra no incloses en l’esmentat Banc de Criteris, s’han seguit criteris anàlegs, 
respectant la tipologia de la Partida d’Obra i de les partides incloses en la justificació de la mateixa. 

S’han aplicat el correctors d’amidament necessaris per a les Partides no incloses al Banc de Criteris, i s’ha 
realitzat la coherència amb el Pressupost d’Execució Material de l’Obra. 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control, s’obtenen el nombre 
d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 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 aquest plec, a càrrec del contractista. 

 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, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a 
càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin 
pogut provoca’ls. 

Amb aquestes operacions, s’ha obtingut un Pressupost d’Execució Material del Pla de Control de Qualitat 
de 33.559,15 €.
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA   
Título 3 01 ENCLAVAMENT GLÒRIES   

GZA1Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei d'enclavament electrònic Glòries amb capacitat de gestió de la zona de maniobra. Inclou inferfície amb sistema VABTrack,
armari, cablejats d'alimentació i dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. Inclou connexió amb node MPLS de parada. (P - 1)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVZU017 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

JTVZU018 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN
55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

1,00 265,37 265,37 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JTVZU008 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor
de circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN
55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 227,47 227,47 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA2Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei d'accionament motoritzat apte per zona ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i petita
obra civil. (P - 3)

  10,000 u

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 2

JTVZU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor
d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE
03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb
el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

2,00 199,04 398,08 1 6,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA3Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de senyal de maniobra, amb presenyalització, suport vertical i caixa botonera. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament.
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. (P - 4)

  18,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTVZU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

2,00 94,78 189,56 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA4Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de llaç de comandament d'itineraris, apte per l'ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i
petita obra civil. (P - 6)

  18,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA4Z002 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de llaç de comptador d'eixos. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament, i interfícies de seguretat per a la connexió amb el
mateix. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. (P - 7)

  30,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVZU006 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de
connexió i emissió d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

2,00 497,66 995,32 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 3

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA   
Título 3 02 ENCLAVAMENT VERDAGUER TERMINAL PROVISIONAL   

GZA1Z005 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei d'enclavament electrònic Verdaguer amb capacitat de gestió de la zona de maniobra. Inclou inferfície amb sistema VABTrack,
armari, cablejats d'alimentació i dades. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. Inclou connexió amb node MPLS de parada. (P - 2)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVZU017 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

JTVZU018 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN
55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

1,00 265,37 265,37 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JTVZU008 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor
de circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN
55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 227,47 227,47 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA2Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei d'accionament motoritzat apte per zona ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i petita
obra civil. (P - 3)

  4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 4

JTVZU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor
d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE
03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb
el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 6,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA3Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de senyal de maniobra, amb presenyalització, suport vertical i caixa botonera. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament.
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. (P - 4)

  3,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTVZU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

0,00 94,78 0,00 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA4Z001 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de llaç de comandament d'itineraris, apte per l'ACT. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament. Inclou enginyeria de detall, i
petita obra civil. (P - 6)

  3,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA4Z002 Subministre, instal.lació, proves i posta en servei de llaç de comptador d'eixos. Inclou cablejats fins a l'armari d'enclavament, i interfícies de seguretat per a la connexió amb el
mateix. Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. (P - 7)

  6,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVZU006 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de
connexió i emissió d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 5

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA   
Título 3 03 MODIFICACIÓ MATERIAL MÒBIL EXISTENT   

GZA4Z003 Realització de l'enginyeria de detall i la modificació física de la posició de les dues antenes de comandament d'itineraris, completament acabada, provada i posada en servei.
Inclou els cablejats addicionals i els connexionats que puguin ser necessaris (P - 8)

  18,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA   
Título 3 04 MODIFICACIÓ INFRAESTRUCTURA EXISTENT   

GZA4Z005 Modificació de llaç de comandament existent a Trambaix o Trambesòs, retirada del llaç i substitució per llaç descentrat (a l'esquerra segons el sentit de la marxa), en qualsevol
tipus de pavimentació. Inclou cablejat fins armari d'enclavament existent, petita obra civil, proves i posta en marxa, així com treballs en horari nocturn per evitar perturbar
l'explotació tramviaria (P - 9)

  36,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 6

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZA6Z003 Modificació de Sistema VAB track, sinóptic i base de dades per adaptar-lo a la nova situació associada al enclavament Glòries (P - 14)   1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 02 SENYALITZACIÓ VIÀRIA   

GZB1Z001 Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta en servei de Sistema de detecció embarcat.
Compatible con BZB1Z002
Inclou: dues unitats d'interfície embarcada Sistema embarcat CapSystem 3 en 1 o similar, dues nojunts d'antenes emissores i receptores (1 per cabina), dues interfícies sèrie
per a comunicació amb unitats SAE embarcades.
Disposa de les funcions:
    - Comandament de sortida imminent
    - Transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud d'vehicle i identificador del vehicle
    - Localització via les antenes
Inclou:
- 2 peças de suport del conjunt emissor / receptor, incluent atenuador de vibració (silent-bloc).
- 2 peças de suport o enrackado de la unitat embarcada d'interfície.
- Els cables necessaris per a la instal·lació d'aquests elements, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil entre la cabina i el connector disposat sota la
cabina (a definir en amb l'operador)
- Els cables i connectors necessaris per a la connexió Ethernet entre les unitats d'interfície embarcades i el calculador SAE, a excepció d'aquells posats a disposició pel
material mòbil.
Inclou enginyeria de detall
(P - 15)

  18,000 u

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 25/02/2020 Pàgina: 7

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZB1Z002 Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta en servei de Sistema Transceptor selectiu / magnètic
Compatible con BZB1Z001
Inclou: antena selectiva / magnètica (per a velocitats de circulació de fins a 70km/h), mòdul d'adaptació en sòl (amb cablejat de connexió cap a l'antena de fins a 5 m) i unitat
d'interfície sòl (detector) per regulador semafòric, segons especificacions del plec de condicions.
Inclou: cablejat de connexió Ethernet cap al regulador de fins a 5m, y cablejat d'elimentación electrica 24Vdc e fins a 5m.
Disposa de les funcions:
- Sortida presència de vehicle mantinguda magnèticament
    - Sortida imminent
- Detecció magnètica
    - Recepció y transmissió de la informació: tipus de vehicle, tipus de longitud d'vehicle i identificador del vehicle
    - Informació de fallida
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil. (P - 16)

  54,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZB1Z003 Subministre, instal.lació, connexionat, proves i posta en servei de Sistema de detecció embarcat Transceptor de curt abast de freqüència dual per a transmissió / recepció,
model MOL81 1350 de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z004
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Inclou:
- 1 peça d'apaptació o suport del conjunt.

  18,000 u
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- Els cables i connectors necessaris per a la connexió entre l'equip i el calculador SAE, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil
- Els cables i connectors necessaris per a l'alimentació elèctrica de l'equip, a excepció d'aquells posats a disposició pel material mòbil
Inclou enginyeria de detall (P - 17)

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   

GZB1Z004 Subministre, instal.lació (en qualsevol tipus de pavimentació.), connexionat, proves i posta en servei de Detector sòl monobloc amb antenna integrada, model DMOL201 1350
de Balogh o similar.
Compatible con BZB1Z003
Inclou: multiconductor blindat de fins a 10m, connectors i/o caixa estanca de connexió, per logitudes superioris a 10m
Disposa de les funcions:
- detecció de presència de balisa
    - estat de funcionament
Tota adaptació a nivell maquinari, programari o de programació necessària per mantenir la funcionalitat actual de les cruïlles afectats en fase final i en fase intermèdia de
coexistència amb els detectors existents.
Inclou la desinstal·lació diferida del detector existent després de la fase de coexistència, inclosa la retirada del cablejat del mateix.
Inclou enginyeria de detall, i petita obra civil de adaptació, així com treballs en horari nocturn per evitar perturbar l'explotació tramviaria. (P - 18)

  331,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   
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GZB3Z001 Semàfor tramviari tipus TRAM, inclos suport (P - 24)   22,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTVZU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

2,00 94,78 189,56 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   

GZB3Z002 Semàfor tramviari tipus TRAM, inclos suport fusible (P - 25)   9,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTVZU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 94,78 94,78 1 15,000 U 1,0000 Estadístic   

GZB4Z001 Subministrament, instal·lació, connexionat i verificació de cable multiparell de tipus ZPAU, K23, T13 o equivalent, amb doble blindatge, secció mínima de conductors de
0,75mm2 i fins a 12 parells (segons funcionalitat del detector). Instal·lat en tub (P - 26)

  6.025,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U003 Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

6,00 246,43 1.478,58 1 1.000,000 M 1,0000 Global   

GZB4Z002 Subministrament, instal·lació, connexionat i verificació de Cable multiparell blindat 4x0.5mm2 ÖLFLEX ROBUST 215C o equivalent. Instal·lat en tub (P - 27)   22.044,600 m

Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U003 Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

22,00 246,43 5.421,46 1 1.000,000 M 1,0000 Global   
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GZB4Z003 Subministrament, estesa i instal·lació de cable de connexió a semafors tipus mànega, sense armadura, de designació segons UNE21123:RV 0,6/1KV 4x2,5mm2, inclòs la seva
estesa, p.p. de peces especials i material auxiliar. Totalment executat pel seu correcte funcionament. (P - 28)

  775,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U003 Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

1,00 246,43 246,43 1 1.000,000 M 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 03 SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE)   

GZC1Z007 Desenvolupament SW de l'aplicatiu del centre de control SAE Trambesòs. L'ampliació del Aplicatiu SAE del centre de control Trabaesòs permetrà realitzar les mateixa
funcionalitats que ofece el sistema a dia d'avui a la xarxa Trambesòs ampliada amb el nou ramal Glòries - Verdaguer. (P - 29)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

GZC3Z001 Subministrament, instalacion i posada en marxa d'etiquetes SAE en línia amb registres i obra civil inclosa. (P - 30)   32,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 U 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 04 SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV)   

GZD2Z001 Subministrament, Instal·lació, Proves i posta en Servei de Pantalla LCD TFT 37´´ amb PC encastat. Instal·la en parada incloent disseny, desenvolupaments programari,
adquisició, transport, cablejat, i garantia de 2 anys. (P - 38)

  16,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 05 SCADA   

GZE1Z001 PLC de parada modular amb  processador >4K instruccions/ms, memòria 4/128MB, comunicacions Ethernet 10/100 Mbps protocol IEC 60870-5-104, equipat amb 32 entrades
digitals, 16 sortides digitals i 8 entrades analògiques, i font d’alimentació 24 Vcc; inclou  programari de lògica de control dels dispositius. Es lliurarà perfectament instal·lat
l'equip, proves i cablejades les senyals. Segons condicions del PPT. (P - 44)

  4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció
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JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

4,00 497,66 1.990,64 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

JTVWU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software d'unitat
remota de telecomandament i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

4,00 199,04 796,16 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

GZE1Z002 PLC de subestació elèctrica modular. Constarà d'un PLC primari,  processador >10K instruccions/ms, memòria 32MB/2GB, comunicacions Ethernet 10/100 Mbps, IEC
60870-5-104 i Modbus TCP i font redundada de 24 Vcc; equipat amb 240 entrades digitals, 96 sortides digitals i  64 entrades analògiques en mòduls amb comunicació Ethernet
10/100 Mbps i Modbus TCP; disposarà d'un Panell HMI. Inclou els programaris de lògica de control i supervisió de la subestació. Es lliurarà perfectament instal·lat l'equip,
proves  i cablejades els senyals. Segons condicions del PPT. (P - 45)

  2,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU001 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

2,00 497,66 995,32 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

JTVWU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software d'unitat
remota de telecomandament i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

2,00 199,04 398,08 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

GZE1Z006 Treballs sobre l'existent programari SCADA per incorporar l' equipament instal·lat a les noves quatre (4) parades i dues (2) subestacions elèctriques.  S'inclourà les
funcionalitats actuals del SCADA existent per a la Supervisió i Telecomandament del d'Instal·lacions Fixes i Energia, creant les noves pantalles, modificant la base de dades
amb les noves senyals, i desenvolupant si escau les accions de supervisió i control ara no contemplades i que siguin necessaries en el tram d'extensió entre Glòries i
Verdaguer; es tindrà en compte utilitzar el protocol estàndard IEC 60870-5-104 en la comunicació amb els nous PLCs. S'inclou, si fos necessari, l'ampliació de llicència per tags
temps real i històrics. Segons condicions del PPT. (P - 46)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 06 XARXA DE COMUNICACIONS   

GZF1Z001 Subministrament i Estesa de Cable per canalització entubada de 48 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons normatives i
dimenionamientos estipulats en el PPT (P - 51)

  13.970,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U005 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143,
UNE-EN 50267

1,00 246,43 246,43 1 50.000,000 M 1,0000 Global   

GZF1Z002 Subministrament i Estesa de Cable per canalització entubada de 6 Fibres Òptiques, Monomode OS2, Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors segons normatives i
dimenionamientos estipulats en el PPT (P - 52)

  2.590,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U005 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143,
UNE-EN 50267

0,00 246,43 0,00 1 50.000,000 M 1,0000 Global   

GZF1Z003 Subministrament i Estesa de Cable per canalització entubada mixt de parell de coure i de 6 Fibres Òptiques, Muktimode OM4, Exterior, protecció metàl·lica, antirosegadors
segons normatives i dimenionamientos estipulats en el PPT (P - 53)

  2.867,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U005 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143,
UNE-EN 50267

0,00 246,43 0,00 1 50.000,000 M 1,0000 Global   

GZF1Z004 Suministro e Instalació de Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 24 connectors LC dúplex. Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Inclós 24 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC (P - 54)

  10,000 u
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Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U005 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143,
UNE-EN 50267

0,00 246,43 0,00 1 50.000,000 M 1,0000 Global   

GZF1Z005 Suministro e Instalació de Panell per a rack 19” 2U, Modular amb 12 connectors LC dúplex. Preassemblatge total amb acoblaments, pigtails i safates de fusió.
Inclós 12 fuetons dúplex fibra òptica de 3 m. amb connectors LC/SC (P - 55)

  12,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U005 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143,
UNE-EN 50267

0,00 246,43 0,00 1 50.000,000 M 1,0000 Global   

GZF2Z001 Subministrament, Instal·lació, Parametrització, configuració, Proves i Posada en Servei de parella d'equips Core router amb funcionalitats completes IP / MPLS, en Chassis o
Stand Alone per a rack 19 ´´, commutació mínim individual de 80Gbps full duplex. Configurats a HA (Alta disponibilitat ) amb funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una
Processadora / Controladora, redundància de font d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12 ports 10Gbe SFP / SFP + (ampliable un 30% sense canviar de
plataforma), Inclosos a els Següents transceivers: 8 Unitats 10GBASE-LR, 4 Unitats 10GBASE-SR (P - 57)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 2,0000 Estadístic   

GZF2Z002 Subministrament, Instal·lació, Parametrització, configuració, Proves i Posada en Servei de parella d'equips Core router amb funcionalitats completes IP / MPLS, en Chassis o
Stand Alone per a rack 19 ´´, commutació mínim individual de 80Gbps full duplex. Configurats a HA (Alta disponibilitat ) amb funcionalitats MC-LAG. Cadascun incorpora una
Processadora / Controladora, redundància de font d'alimentació, redundància de ventilació i mínim 12 ports 10Gbe SFP / SFP + (ampliable un 30% sense canviar de
plataforma), Inclosos a els Següents transceivers: 8 Unitats 10GBASE-LR, 4 Unitats 10GBASE-SR (P - 58)

  4,000 u
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Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF2Z003 Subministrament, Instal·lació, Parametrització, Configuració i Posada en Servei de Programari de gestió Xarxa MPLS i Xarxa IP L3 / L2 Segon a els requirements indicats al
PPT (P - 59)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF3Z001 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i Posada en Servei de commutador estacable per a rack 19 ´´, incloent Funcionalitats L2 / L3. Equipat amb 4 x 1Gbps SFP
Ports de Uplink. Inclós en stack un commutador de 24 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at) i 1 commutador 12 Ports 10/100/1000 SFP, INCLOU 6 transceivers, 2 x
1000Base-SX, 4 x 1000Base-LX (MMF i SMF). Inclou redundància d'alimentació i stack (P - 60)

  4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF3Z002 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i Posada en Servei de commutador stand-alone per a rack 19 ´´´´, equipat amb funcionalitats L2 / L3.
Ports dels Uplink: 2 x 1GbE, INCLOU 2 transceivers 1000Base-LX
12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at). (P - 61)

  4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció
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JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF3Z003 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i Posada en Servei de Commutador stand-alone per a rack 19 ´´, equipat amb redundancia de alimentación y funcionalitats
L2 / L3 i MPLS base. Ports de Uplink: 2 x 1GbE, inclou 2 transceivers 1000Base-LX. Conmutador Ethernet de 12 Ports 10/100/1000 PoE + (802.11at). (P - 62)

  2,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF3Z004 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Provas i Posada en Servei de Commutador stand-alone tipo industrial rugeritzat L2. Equipat am 2 Ports de uplink: 1Gbps SFP,
incloent 2 transceivers 1000 Base-LX, Commutador Ethernet de 8 Ports 10/100/1000 PoE +. (P - 63)

  11,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   

GZF3Z005 Subministrament e Instalació de Panell per a rack 19” 1U. Modular amb 24 connectors RJ45 femella per UTP cat6. Disposa de pinta per fixació dels cables. 24 fuetons  UTP
cat6 de 3 m. amb connectors RJ45 (P - 64)

  11,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JTG3U003 Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

1,00 246,43 246,43 1 1.000,000 M 1,0000 Global   

GZF3Z006 Subministrament, Instal·lació, Connectorització i Proves de cable UTP categoria 6. S'inclou p.p. de fixacions, caixes de protecció i tub rígid metàl·lic per a exterior, segons
condicions del PPT (P - 65)

  6.375,000 m
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Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U003 Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

7,00 246,43 1.725,01 1 1.000,000 M 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 07 RÀDIO D'EXPLOTACIÓ   

GZG1Z001 Subministrament, configuració i proves de Terminal portàtil tecnologia TETRA, banda de 380 – 430 MHz i potència de 3 W ajustable. Disposa de pantalla color, receptor GPS i
alerta per vibració. Protecció  IP65 o superior. Bateria de Li-Ion >1500 mAh. Inclou funda, sujecció a cinturó i carregador. Segons condicions del PPT. (P - 71)

  2,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU004 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip
telefònic digital i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

1,00 180,09 180,09 1 100,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 08 RÀDIO MULTIMÈDIA   

GZH1Z004 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i Posada en Servei de equpo Encaminador per a zona Edge de PCC per a accés de Banda Ampla mòbil amb Sortida WAN
LTE 4G, 2 ports 10/100 Ethernet UTP. (P - 78)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

1,00 274,87 274,87 1 30,000 U 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 09 TELEFONIA I INTERFONIA   

GZI1Z003 Subministrament, Instal·lació i Proves de telefon IP bàsic, POE Classe 1, Connectivitat 10/100, petit display en grisos, mans lliures (P - 83)   11,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU004 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip
telefònic digital i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

1,00 180,09 180,09 1 100,000 U 1,0000 Estadístic   

GZI1Z005 Subministrament, Instal·lació, configuració, Proves i Posada en Servei de Intèrfon SIP mural Intempèrie, antivandàlic, (IP66, IK10), Connectivitat 10 / 100Mbps Ethernet,
Cancel·lació soroll de fons, Qualitat de veu HD, POE (802.3af), certificació de fabricant de la Plataforma de Telefonia / Interfonia subministrada (P - 84)

  8,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVPU004 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip
telefònic digital i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE
i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el
plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

1,00 180,09 180,09 1 100,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 10 MEGAFONIA   

GZJ1Z001 Subministrament, Instal·lació, Proves i Configuració d'un Amplificador IP, Línia 100V,  connexió 10/100/1000 Mbps Ethernet,  mínim de 60W, gestionable amb control i
supervisió remota segons condicions del PPT. (P - 89)

  4,000 u

Tipus de Control: Control d'execució
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JPV38D06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV39D06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

GZJ1Z002 Subministrament, Instal·lació, Proves i Configuració d'un Altaveu de sostre i intempèrie, de 6 W en línia de 100V i SPL de 90 dB a 1W-1m, de resposta freqüèncial entre 100
Hz-15 KHz, inclòs cablejat. Segons condicions del PPT. (P - 90)

  16,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV38D06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV39D06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

GZJ1Z007 Integració del nou equipament amplificador al programari servidor-client de l'existent sistema de megafonia de TBS. Es desevoluparà en base a l'API o SDK de l'amplificador
l'interficie necessaria en el servidor per el seu control i la seva supervisió. S'incorporaran les pantalles gràfiques necessaries per l'operació seguint el mateix estil que l'actual.
S'inlcou, si escau, l'ampliació de llicències. Segons condicions del PPT. (P - 92)

  1,000 u
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Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 11 CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ   

GZK1Z001 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i Posta en marxa d'una Càmera IP fixa DOMO d'interior/exterior PoE+, compatible ONVIF.  D'1/3´´,  resolució 720 p HD, lens
varifocal autoiris 5-50 mm i estándar de compresión H.264, 30fps, inclou suport. Segons condicions del PPT. (P - 97)

  52,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPVA8F06 Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPVA9F06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 497,66 497,66 Si 1 0,000 1,0000 Global   

GZK1Z002 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i Posta en marxa d'una Càmera IP PTZ DOMO d'exterior  PoE+, compatIble ONVIF. D'1/4´´, resolució 720 p HD, lens
varifocal autoiris 5-50 mm i estándar de compresión H.264, 30 fps; moviment H? 200°  i V ? 90° amb Zoom òptic ? 20x i digital ? 10x; inclou suport. Segons condicions del PPT.
(P - 98)

  2,000 u
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Tipus de Control: Control d'execució

JPVA8F06 Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPVA9F06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

GZK1Z003 Subministrament, Instal·lació, Configuració, Proves i Posta en marxa de Videograbador per a 16 de càmeres IP amb 10/100/1000 Mbps. Suport ONVIF,
codificació H.264 i resolució fins a 4 CIF i disposarà de video intel·ligent, segons condicions del PPT. (P - 99)

  4,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPVA8F06 Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPVA9F06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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GZK1Z006 Integració del nou equipament videogravador i càmeres en el programari servidor-client de l'existent sistema de megafonia de TBS. Es desevoluparà en base a l'API o SDK del
videogravador l'interficie necessaria en el servidor per el seu control i la seva supervisió, aixi com el control de les càmeres PTZ.  S'incorporaran les pantalles gràfiques
necessaries per l'operació seguint el mateix estil que l'actual. S'inclou, si escau, l'ampliació de llicències. Segons condicions del PPT. (P - 100)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 12 BITLLÈTICA   

GZL1Z001 Subministrament i instal·lació DAB (P - 105)   7,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 497,66 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

GZL2Z002 Configuració Sistema de Gestió del Bitlletatge TramBesòs (Fase 1) (P - 107)   1,000 u
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Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU005 Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central
i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

1,00 199,04 199,04 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1)   
Capítulo 13 PCC   

GZM1Z001 Subministrament i instal·lació d'un armari rack de 19”  de 42 U, d'alumini extrudit, anoditzat amb estructura de quatre perfils de xapa d'acer amb orificis de muntatge. Disposa
d'organitzadors verticals per al cablejat. Portes perforades davant i darrera, i laterals amb pany. Incorpora un mòdul de ventilació al sostre de l’armari. Segons condicions del
PPT. (P - 112)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JTVWU004 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
de lloc i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i
adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

1,00 265,37 265,37 1 1,000 U 1,0000 Estadístic   

 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00148-C_1_2_22-Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat.docx   

 

3.   RESUM PLA DE CONTROL 

  



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1)
Projecte Constructiu de Sistemes

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 25/02/2020 Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01 ENCLAVAMENT GLÒRIES 900.764,82 3.767,82 0,42
Título 3 01.01.02 ENCLAVAMENT VERDAGUER TERMINAL PROVISIONAL 312.915,37 1.886,24 0,60
Título 3 01.01.03 MODIFICACIÓ MATERIAL MÒBIL EXISTENT 45.087,81 995,32 2,21
Título 3 01.01.04 MODIFICACIÓ INFRAESTRUCTURA EXISTENT 114.646,78 1.194,36 1,04
Título 3 01.01.05 DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ 6.860,35 0,00 0,00
Título 3 01.01.06 ENGINYERIA DE DETALL 39.955,44 0,00 0,00
Título 3 01.01.07 FDMS 18.286,73 0,00 0,00
Título 3 01.01.08 PROVES I POSTA EN SERVEI 61.603,92 0,00 0,00
Título 3 01.01.09 RECANVIS 65.259,60 0,00 0,00
Capítulo 01.01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 1.565.380,82 7.843,74 0,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.565.380,82 7.843,74 0,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 1.565.380,82 7.843,74 0,50
Capítulo 01.02 SENYALITZACIÓ VIÀRIA 843.472,96 11.412,09 1,35
Capítulo 01.03 SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE) 279.941,42 1.194,36 0,43
Capítulo 01.04 SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV) 231.078,47 995,32 0,43
Capítulo 01.05 SCADA 282.928,55 4.379,24 1,55
Capítulo 01.06 XARXA DE COMUNICACIONS 672.589,95 4.066,13 0,60
Capítulo 01.07 RÀDIO D'EXPLOTACIÓ 13.604,79 180,09 1,32
Capítulo 01.08 RÀDIO MULTIMÈDIA 9.899,40 274,87 2,78
Capítulo 01.09 TELEFONIA I INTERFONIA 8.913,89 360,18 4,04
Capítulo 01.10 MEGAFONIA 50.620,92 1.194,36 2,36
Capítulo 01.11 CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ 193.850,52 1.194,36 0,62
Capítulo 01.12 BITLLÈTICA 527.879,59 199,04 0,04
Capítulo 01.13 PCC 8.842,16 265,37 3,00
Capítulo 01.14 SEGURETAT I SALUT 141.026,23 0,00 0,00
Capítulo 01.15 GESTIÓ DE RESIDUS 30.563,21 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1) 4.860.592,88 33.559,15 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.860.592,88 33.559,15 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SISTEMES (FASE 1) 4.860.592,88 33.559,15 0,69
Obra 01 4.860.592,88 33.559,15 0,69

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
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4.   PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT 

4.1.   AMIDAMENTS 
  



Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1)

AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA
Título 3 01  ENCLAVAMENT GLÒRIES

1 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de connexió i emissió
d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor de circuits de via i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament
electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de
qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament
electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721,
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor d'accionament
d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE
03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA
Título 3 02  ENCLAVAMENT VERDAGUER TERMINAL PROVISIONAL

1 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament
electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de

EUR

Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1)

AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 2

qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament
electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721,
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor de circuits de via i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor d'accionament
d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE
03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de connexió i emissió
d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA
Título 3 03  MODIFICACIÓ MATERIAL MÒBIL EXISTENT

1 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

EUR



Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1)

AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA
Título 3 04  MODIFICACIÓ INFRAESTRUCTURA EXISTENT

1 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 02  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 03  SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE)

EUR

Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1)

AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 4

1 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 04  SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV)

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 05  SCADA

1 JTVWU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software d'unitat remota de
telecomandament i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'unitat remota i
emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721,
IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B

EUR



Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa tramviària unificada
Projecte Constructiu de Sistemes
Annex 22 - Pla de Control de la Qualitat (Fase 1)

AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 5

Capítulo 06  XARXA DE COMUNICACIONS

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i emissió d'un informe
per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC
60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 07  RÀDIO D'EXPLOTACIÓ

1 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip telefònic digital i emissió
d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 08  RÀDIO MULTIMÈDIA

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i emissió d'un informe
per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC
60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 09  TELEFONIA I INTERFONIA

1 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip telefònic digital i emissió
d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 10  MEGAFONIA

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 11  CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

1 JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la
verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions,
armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de
vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del
Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 12  BITLLÈTICA

1 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç,
armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/02/20 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-00148-B
Capítulo 13  PCC

1 JTVWU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware de lloc i emissió
d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC
810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4.2.   QUADRE DE PREUS Nº1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/02/20 Pàg.: 1

P-1 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències
del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

246,43 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN
50267

246,43 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums
92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de
presc. tècniques i la memòria de qualitat

274,87 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/02/20 Pàg.: 2

P-11 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip telefònic
digital i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de
presc. tèc. i la memòria de qualitat

180,09 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-12 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i
adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 JTVWU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software d'unitat remota
de telecomandament i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

199,04 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 JTVWU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware de
lloc i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums,
IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

265,37 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-15 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i
emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

199,04 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-16 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

94,78 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor
d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE
03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

199,04 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-18 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de
connexió i emissió d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor de
circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN
55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

227,47 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

199,04 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-21 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN
55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

265,37 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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4.3.   QUADRE DE PREUS Nº2 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/02/20 Pàg.: 1

P-1 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-2 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-3 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-4 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-5 JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències
del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-6 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-7 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

246,43 €

Sense descomposició 246,43000 €

P-8 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de
comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN
50267

246,43 €

Sense descomposició 246,43000 €

P-9 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-10 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i
emissió d'un informe per quadruplicat segons Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums
92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de
presc. tècniques i la memòria de qualitat

274,87 €

Sense descomposició 274,87000 €

P-11 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equip telefònic
digital i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i els
adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de
presc. tèc. i la memòria de qualitat

180,09 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/02/20 Pàg.: 2

Sense descomposició 180,09000 €

P-12 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'unitat remota i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i
adendums, IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-13 JTVWU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software d'unitat remota
de telecomandament i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

199,04 €

Sense descomposició 199,04000 €

P-14 JTVWU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware de
lloc i emissió d'informe per quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums,
IEC 60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

265,37 €

Sense descomposició 265,37000 €

P-15 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de software de lloc central i
emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

199,04 €

Sense descomposició 199,04000 €

P-16 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

94,78 €

Sense descomposició 94,78000 €

P-17 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor
d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE
03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el
plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat

199,04 €

Sense descomposició 199,04000 €

P-18 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de caixa de
connexió i emissió d'informe per quadruplicat segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

497,66 €

Sense descomposició 497,66000 €

P-19 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de receptor de
circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN
55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

227,47 €

Sense descomposició 227,47000 €

P-20 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

199,04 €

Sense descomposició 199,04000 €

P-21 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware
d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN
55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat

265,37 €

Sense descomposició 265,37000 €
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4.4.   PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST * Data: 26/02/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

Título 3 01 ENCLAVAMENT GLÒRIES

1 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 2,000 995,32

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 1,000 497,66

3 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'
assaig de caixa de connexió i emissió d'informe per quadruplicat
segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 18)

497,66 2,000 995,32

4 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de receptor de circuits de via i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat
(P - 19)

227,47 1,000 227,47

5 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 20)

199,04 1,000 199,04

6 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe
per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC
60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 21)

265,37 1,000 265,37

7 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de
l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 16)

94,78 2,000 189,56

8 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de
l'assaig de caixa-motor d'accionament d'agulles i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE
03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec
de presc. tècniques i la mem. de qualitat (P - 17)

199,04 2,000 398,08

TOTAL Título 3 01.01.01 3.767,82

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

Título 3 02 ENCLAVAMENT VERDAGUER TERMINAL PROVISIONAL

1 JTVZU017 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe
per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 20)

199,04 1,000 199,04

2 JTVZU018 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe
per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC
60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 21)

265,37 1,000 265,37

EUR
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3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 1,000 497,66

4 JTVZU008 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de receptor de circuits de via i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat
(P - 19)

227,47 1,000 227,47

5 JTVZU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de
l'assaig de caixa-motor d'accionament d'agulles i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE
03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec
de presc. tècniques i la mem. de qualitat (P - 17)

199,04 1,000 199,04

6 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de
l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 16)

94,78 0,000 0,00

7 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 0,000 0,00

8 JTVZU006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'
assaig de caixa de connexió i emissió d'informe per quadruplicat
segons norma UNE 48031 i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 18)

497,66 1,000 497,66

TOTAL Título 3 01.01.02 1.886,24

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

Título 3 03 MODIFICACIÓ MATERIAL MÒBIL EXISTENT

1 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 1,000 497,66

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 1,000 497,66

TOTAL Título 3 01.01.03 995,32

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

Título 3 04 MODIFICACIÓ INFRAESTRUCTURA EXISTENT

1 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

2 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 1,000 497,66

EUR
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3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 1,000 497,66

TOTAL Título 3 01.01.04 1.194,36

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 02 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 4,000 1.990,64

2 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de
cables de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE
20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE
21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 7)

246,43 29,000 7.146,47

3 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 4,000 1.990,64

4 JTVZU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de
l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 16)

94,78 3,000 284,34

TOTAL Capítulo 01.02 11.412,09

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 03 SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE)

1 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 1,000 497,66

2 JTGAU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)

497,66 1,000 497,66

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

TOTAL Capítulo 01.03 1.194,36

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 04 SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV)

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 4)

497,66 1,000 497,66

EUR
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2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 3)

497,66 1,000 497,66

TOTAL Capítulo 01.04 995,32

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 05 SCADA

1 JTVWU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software d'unitat remota de telecomandament i emissió d'informe per
quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 13)

199,04 6,000 1.194,24

2 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

3 JTVWU001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware d'unitat remota i emissió d'informe per
quadruplicat segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC
60068-2-6, IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 12)

497,66 6,000 2.985,96

TOTAL Capítulo 01.05 4.379,24

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 06 XARXA DE COMUNICACIONS

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 10)

274,87 6,000 1.649,22

2 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

3 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de
cables de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE
20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE
21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 7)

246,43 8,000 1.971,44

4 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de
fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE
20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 8)

246,43 1,000 246,43

TOTAL Capítulo 01.06 4.066,13

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 07 RÀDIO D'EXPLOTACIÓ

1 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equip telefònic digital i emissió d'informe per quadruplicat
segons Directiva Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i
93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de

180,09 1,000 180,09

EUR
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presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 11)

TOTAL Capítulo 01.07 180,09

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 08 RÀDIO MULTIMÈDIA

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 10)

274,87 1,000 274,87

TOTAL Capítulo 01.08 274,87

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 09 TELEFONIA I INTERFONIA

1 JTVPU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equip telefònic digital i emissió d'informe per quadruplicat
segons Directiva Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i
93/68/CEE, normes IEC 60068-2-6, IEC 721 i d'acord amb el plec de
presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 11)

180,09 2,000 360,18

TOTAL Capítulo 01.09 360,18

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 10 MEGAFONIA

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 2)

497,66 1,000 497,66

2 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors,
connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat
amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus.
Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe
corresponent (P - 1)

497,66 1,000 497,66

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

TOTAL Capítulo 01.10 1.194,36

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 11 CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

1 JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV,
segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim
dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de

497,66 1,000 497,66

EUR
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canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent (P - 5)

2 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 6)

497,66 1,000 497,66

3 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

TOTAL Capítulo 01.11 1.194,36

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 12 BITLLÈTICA

1 JTVWU005 U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de
software de lloc central i emissió d'informe per quadruplicat d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 15)

199,04 1,000 199,04

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 3)

497,66 0,000 0,00

3 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 4)

497,66 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.12 199,04

Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B

Capítulo 13 PCC

1 JTVWU004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de hardware de lloc i emissió d'informe per quadruplicat
segons Directiva Europea 89/336/CEE i adendums, IEC 60068-2-6,
IEC 721, IEC 810-2-1 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

265,37 1,000 265,37

TOTAL Capítulo 01.13 265,37

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/02/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 7.843,74
Capítulo 01.02  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 11.412,09
Capítulo 01.03  SISTEMA D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ (SAE) 1.194,36
Capítulo 01.04  SISTEMA D'INFORMACIÓ AL VIATGER (SIV) 995,32
Capítulo 01.05  SCADA 4.379,24
Capítulo 01.06  XARXA DE COMUNICACIONS 4.066,13
Capítulo 01.07  RÀDIO D'EXPLOTACIÓ 180,09
Capítulo 01.08  RÀDIO MULTIMÈDIA 274,87
Capítulo 01.09  TELEFONIA I INTERFONIA 360,18
Capítulo 01.10  MEGAFONIA 1.194,36
Capítulo 01.11  CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ 1.194,36
Capítulo 01.12  BITLLÈTICA 199,04
Capítulo 01.13  PCC 265,37
Capítulo 01.14  SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítulo 01.15  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B 33.559,15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.559,15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ-00148-B 33.559,15

33.559,15

euros
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

En aquest annex es tracten les mesures de seguretat viària necessàries durant la fase d'execució de les 
prestacions objecte del present projecte. 

Cal recordar que els estudis de seguretat viària, senyalització viària (excepte els elements de detecció 
tramviària, inclosos en el mateix) i regulació semafòrica a l'Avinguda Diagonal (així com vials annexos) 
afectats per l'abast de les infraestructures de la Xarxa Tramviària Unificada queden fora de l'abast del 
present projecte.. 

2.   DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI  

L'organització i el desenvolupament de les obres objecte del present projecte estan necessàriament 
lligades a l'organització general de les obres d'Infraestructures de la Xarxa Tramviària Unificada (Fase 1). 

En el moment de la redacció del present document, no ha estat encara definida l'organització i la 
planificació temporal i geogràfica dels treballs d'Infraestructures. Per tant, no és possible definir unes 
condicions d'execució de les obres de Sistemes, objecte del present projecte, de manera realista i 
ajustades al procés executiu final. 
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1.   OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus per al “Projecte Constructiu de 
Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada”. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 
estimació de la quantitat dels mateixos. 

Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de residus a l’obra, així com les 
operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda, que es 
presenta en l’Apèndix 1. 

2.   MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS  

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 
gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per 
prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 
mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 
continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 
aspectes particulars. 

3.   IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

3.1.   INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 
tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el 
Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les 
seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 
quantitats. 

3.2.   TIPOLOGIA DE RESIDUS 

L’obra del present Projecte correspon a la implementació de sistemes tramviaris, on les fases d’actuació 
principals es poden dividir en: 

 Implantació de l’obra. 
 Sistemes tramviaris. 

 Aplicació de mesures correctores. 
 Desmantellament i neteja d’obres. 

Tenint en compte les fases d’obra indicades així com la tipologia d’obra (sistemes tramviaris), a la taula 
següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es generin, el seu origen i la classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus. 
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RESIDU ORIGEN  CODI 
RESIDU 

CODI 
VAL 

CODI 
TDR 

CLASSIFICACIÓ 

NE E 

OLIS MINERALS NO CLORATS DE 
MOTOR, DE TRANSMISSIÓ 
MECÀNICA I LUBRICANTS 

Operacions 
manteniment de 
maquinària 

130205 V22 -  X 

ENVASOS DE PAPER I CARTÓ Restes 
d’embalatges 150101 

V11, 
V51, 
V85, 
V61 

T12 X  

ENVASOS METÀLꞏLICS Restes 
d’embalatges 150104 V51, 

V41 T12 X  

ENVASOS QUE CONTENEN 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES O 
ESTAN CONTAMINATS PER 
AQUESTES 

Restes 
d’embalatges 
substàncies 
perilloses 

150110 V51 
T21, 
T36, 
T13 

 X 

ENVASOS METÀLꞏLICS, INCLOSOS 
ELS RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS, 
QUE CONTENEN UNA MATRIU 
SÒLIDA I POROSA PERILLOSA 

Restes 
d’embalatges, 
aerosols 

150111 - T32  X 

ABSORBENTS, MATERIALS DE 
FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I 
ROBA PROTECTORA CONTAMINATS 
PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

Operacions 
manteniment de 
maquinària 

150202 V13, 
V41 

T24, 
T21, 
T22, 
T13, 
T31, 
T36 

 X 

PNEUMÀTICS FORA D’ÚS 
Operacions 
manteniment de 
maquinària 

160103 V52, 
V61 

T36, 
T21, 
T12 

X  

FILTRES D’OLI 
Operacions 
manteniment de 
maquinària 

160107 V22, 
V41 -  X 

PILES ALCALINES (EXCEPTE 160603) Activitat d’oficina i 
altres 160604 V44 - X  

ALTRES PILES I ACUMULADORS Activitat d’oficina i 
altres 160605 V44 - X  

FORMIGÓ 
Restes de formigó 
utilitzat en la 
construcció 
Restes d’encofrats 

170101 V71 T15, 
T11 X (I)  

RESIDU ORIGEN  CODI 
RESIDU 

CODI 
VAL 

CODI 
TDR 

CLASSIFICACIÓ 

NE E 

Neteja de 
formigoneres 

FUSTA 
Fustes d’encofrats 
Restes 
d’embalatges 

170201 V15, 
V61 - X  

PLÀSTIC Restes 
d’embalatges 170203 V12 T12 X  

FERRO I ACER 

Restes 
d’armadures dels 
encofrats 
Restes de metall 
de les estructures 

170405 V41 - X  

METALLS MESCLATS 

Restes 
d’armadures dels 
encofrats 
Restes de metall 
de les estructures 

170407 V41 - X  

MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS Activitat d’oficina 200301 - 

T21, 
T12, 
T62, 
T36 

X  

LLOTS DE FOSSES SÈPTIQUES Activitat d’oficina i 
altres 200304 

V83, 
V81, 
V85 

T31 X  

RESIDUS DE PINTURA I VERNÍS QUE 
CONTENEN DISSOLVENTS 
ORGÀNICS O ALTRES SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

Treballs de 
topografia 080111 

V61, 
V21, 
V91 

T24, 
T21 

 X 

RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ 
QUE CONTENEN SUBTÀNCIES 
PERILLOSES 

Activitat d’oficina 080317 V54 T13  X 

RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ 
DIFERENTS DE 080317 Activitat d’oficina 080318 V54 T12 X  

Taula 1. Classificació dels residus generats. Font: Elaboració pròpia 

VAL: Codi valorització; TDR: Codi tractament i deposició del rebuig segons l’Agència Catalana de Residus 
Classificació: Residu no especial (NE); Residu Especial (E), Inert (I) 



 

 

PROJECTE DE SISTEMES I AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SISTEMES.  

Annex 24 - Gestió de Residus (Fase 1).  

 

BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00150-B_1_2_24-Annex 24 - Gestió de Residus.docx  3 

 

3.3.   QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

En aquest apartat es presenta una estimació de la quantitat dels residus especificats en l’apartat anterior 
que es preveu que es generin durant l’obra.  

 

RESIDU CODI RESIDU 
QUANTITAT ESTIMADA 

M3 Tn 

OLIS MINERALS NO CLORATS DE MOTOR, DE 
TRANSMISSIÓ MECÀNICA I LUBRICANTS 130205 0,18 0,17 

ENVASOS DE PAPER I CARTÓ 150101 22,20 20,47 

ENVASOS METÀLꞏLICS 150104 0,54 0,50 

ENVASOS QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O 
ESTAN CONTAMINATS PER AQUESTES 150110 25,80 23,78 

ENVASOS METÀLꞏLICS, INCLOSOS ELS RECIPIENTS A 
PRESSIÓ BUITS, QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I 
POROSA PERILLOSA 

150111 2,52 2,32 

ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, DRAPS DE 
NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER 
SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

150202 0,62 0,57 

PNEUMÀTICS FORA D’ÚS 160103 0,15 0,14 

FILTRES D’OLI 160107 0,04 0,03 

PILES ALCALINES (EXCEPTE 160603) 160604 0,24 0,22 

ALTRES PILES I ACUMULADORS 160605 1,28 1,18 

FORMIGÓ 170101 3,18 2,93 

FUSTA 170201 134,40 123,90 

PLÀSTIC 170203 19,80 18,25 

FERRO I ACER 170405 3,30 3,04 

METALLS MESCLATS 170407 6,60 6,08 

MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS 200301 253,80 233,97 

LLOTS DE FOSSES SÈPTIQUES 200304 3,24 2,99 

RESIDU CODI RESIDU 
QUANTITAT ESTIMADA 

M3 Tn 

RESIDUS DE PINTURA I VERNÍS QUE CONTENEN 
DISSOLVENTS ORGÀNICS O ALTRES SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

080111 0,50 0,46 

RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ QUE CONTENEN 
SUBTÀNCIES PERILLOSES 080317 0,07 0,07 

RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ DIFERENTS DE 
080317 080318 0,08 0,08 

Taula 2. Quantitat estimada de residus produïts. Font: Elaboració pròpia 

4.   MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS AL’OBRA 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i minimitzar 
la producció de residus. 

4.1.   MESURES GENÈRIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS  

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 
naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en 
compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 
diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants 
a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció 
de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en 
cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

4.1.1.   Fase de redacció del projecte i programació de l’obra 

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en 
compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant 
la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l’obra. En 
aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Annex és preveure i quantificar les fraccions de 
residu que es generaran amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra, 
ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 
embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament 
de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 
classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja 
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entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de 
reutilització o reciclatge. 

 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i millorar-ne 
la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present Annex sobre la gestió 
dels residus generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, 
reciclatge i/o gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana l’elaboració 
d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal 
de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes 
relacionats amb la seva minimització. 

4.1.2.   Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès per reduir 
els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les seves 
obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de projecte 
i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de vegades 
que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop usats es 
convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la separació 
selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de reduir-ne 
la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, en recipients 
preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de diferents, la posterior 
separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 

 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 
moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 
específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, ja siguin 
contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han d’estar coberts, 
de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no siguin causa d’un 
abocament descontrolat o una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el malbaratament 
de materials durant l’execució de l’obra. 

4.2.   MESURES ESPECÍFIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

4.2.1.   Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 
final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta 
manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest 
motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, evitant 
l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la superfície disponible 
per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci malbé i esdevingui un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en espais 
allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o elements 
separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec dels 
embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 
 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant l’adquisició 

de materials nous. 
 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de seguretat 

per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc. 
 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats propers a 

la ubicació de l’obra. 

4.2.2.   Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja 
de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les 
zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris 
següents: 

 Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen contenidors 
estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc d’inestabilitat o 
erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins de l’àmbit de la pròpia 
obra. 

 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas d’utilitzar 
contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

 Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics elevats, 
així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries 
en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora 
d’accessos, zones de trànsit, etc. 
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Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

4.2.3.   Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 
intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme les 
operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa quantitat 
de residus. 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia 
de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment 
permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 
maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al taller, 
aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament delimitades, i 
s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol possible 
vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al substrat 
o a les aigües superficials. 

5.   MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

5.1.   CONSIDERACIONS GENERALS 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 
origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà 
bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 
correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de Catalunya i 
donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les obligacions 
en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats per 
a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus per 
evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar contaminacions. 
 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en el que 

es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics dins 
l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti la fitxa 
d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys. 

5.2.   RESIDUS NO ESPECIALS 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser 
la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, 
sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una 
forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 
aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa 
obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que sigui 
tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquesta fusta 
passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i 
instalꞏlacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant, 
s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels 
residus. 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia i 
quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els contenidors 
necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 

En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així 
com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva 
classificació. 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 
següents: 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 
 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 
 Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 
 Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

 Contenidor de 9 m3 per inerts. 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar una mala 
segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 
 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la xarxa de 

sanejament de la zona. 
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 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que un 
contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda 
de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 
assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut 
als punts nets generals de l’obra. 

5.3.   RESIDUS ESPECIALS 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 
d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint en 
compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients 
estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus entrin 
en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a resguard 
de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció per 
a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 
residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en l’etiqueta 
s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 
productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas 
necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus especials i la 
durada de l’obra, es solꞏlicitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent 
d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 
 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 
 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàlꞏlics que contenen una matriu sòlida i 

porosa perillosa. 
 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

contaminada per substàncies perilloses. 
 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

6.   OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

6.1.   CONSIDERACIONS GENERALS 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 
s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 
extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració 
(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 
controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 
legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 
deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i 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 del cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

A continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada fase de l’obra, es 
concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles. 

6.2.   REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa 
obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista 
econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i 
costosa que el reciclatge. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. 
Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 
específic. 

6.3.   TRACTAMENT EXTERN DELS RESIDUS 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, essent 
els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 
continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 
valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 
d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 
d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 
abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat autoritzat 
que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-se en un 
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abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un 
tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

7.   PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius 
o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació 
dels residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes de 
formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 
En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i 
plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes 
de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament. 
Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 
almenys, un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi 
d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament 
de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del començament 
de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta 
gestió de cadascun d’ells. 

Gestió de residus no especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de material, 
segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 
Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 
b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 
c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de l’obra, 

sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi d’un permís 
exprés de l’autoritat competent. 

 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 
format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un contenidor 
excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 
 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els sobrants 

de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics de recollida 
definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de complir les 
següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 
c) Senyalitzar-les convenientment. 
d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines 

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al terreny), o 
bé colꞏlocar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests materials 
almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 
habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 
delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de colꞏlocar en una zona on no estiguin en contacte 
directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients estancs, 
etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 
material absorbent, etc.). 

 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 
productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 
residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en l’etiqueta 
s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

En l’apèndix 2 del present document s’adjunta el plec de prescripcions tècniques obtingut a partir del Banc 
de Preus BEDEC 2017. 

8.   FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per 
part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que 
inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

 Normativa d’aplicació 
 Tipologia de residus: no especials i especials. 

 Identificació de les activitats generadores de residus 
 Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 
 Mesures de gestió: 
 Separació i emmagatzematge de residus. 

 Eliminació dels residus. 
 Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 
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9.   PRESSUPOST 

El pressupost de la gestió de residus, calculat a partir del Banc de Preus – Banc BEDEC 2017, ascendeix 
a 26.858,46 € (vint-i-sis mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims). 

A l’Apèndix 1 que es presenta a continuació s’adjunta el pressupost del TCQ en el que es justifica el cost 
de cadascuna de les partides associades a la gestió de residus i els amidaments considerats. 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present estudi 
s’ha traslladat al pressupost general del projecte. 
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APÈNDIX 1: ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 



Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada
BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00150-B

AMIDAMENTS Data: 27/02/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítulo 01  CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paper i cartró 37,000 0,600 22,200 C#*D#*E#*F#
2 Formigó 5,300 0,600 3,180 C#*D#*E#*F#
3 Fusta 224,000 0,600 134,400 C#*D#*E#*F#
4 Plàstic 33,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#
5 Metalls mesclats 16,500 0,600 9,900 C#*D#*E#*F#
6 Residus especials 49,540 0,600 29,724 C#*D#*E#*F#
7 Residus mesclats de la construcció 432,200 0,600 259,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 478,524

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítulo 02  TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Olis minerals no clorats 0,300 0,600 0,180 C#*D#*E#*F#
2 Envasos de substàncies perilloses 43,000 0,600 25,800 C#*D#*E#*F#
3 Envasos metàl.lics amb matriu sòlida i

porosa perillosa
4,200 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

4 Absorvents, materials filtració, draps,
neteja i roba cont.

1,030 0,600 0,618 C#*D#*E#*F#

5 Filtres d'oli 0,060 0,600 0,036 C#*D#*E#*F#
6 Residus de pintura i vernis 0,830 0,600 0,498 C#*D#*E#*F#
7 Residus de tóner amb substàncies

perilloses
0,120 0,600 0,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,724

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítulo 03  CÀRREGA DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paper i cartró 37,000 0,600 22,200 C#*D#*E#*F#
2 Formigó 5,300 0,600 3,180 C#*D#*E#*F#
3 Fusta 224,000 0,600 134,400 C#*D#*E#*F#
4 Plàstic 33,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#
5 Metalls mesclats 16,500 0,600 9,900 C#*D#*E#*F#
6 Residus mesclats de la construcció 432,200 0,600 259,320 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu de Sistemes de la Xarxa Tramviària Unificada
BXU1-PCS-ING-10-000-PM-00150-B

AMIDAMENTS Data: 27/02/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 448,800

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítulo 04  DISPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plàstic 33,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fusta 224,000 0,600 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,400

3 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 5,300 0,600 3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,180

4 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Olis minerals no clorats 0,280 1.000,000 0,600 168,000 C#*D#*E#*F#
2 Envasos de substàncies perilloses 39,640 1.000,000 0,600 23.784,000 C#*D#*E#*F#
3 Envasos metàl.lics amb matriu sòlida i

porosa perillosa
3,870 1.000,000 0,600 2.322,000 C#*D#*E#*F#

4 Absorvents, materials filtració, draps,
neteja i roba cont.

0,950 1.000,000 0,600 570,000 C#*D#*E#*F#

5 Filtres d'oli 0,060 1.000,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Residus de pintura i vernis 0,770 1.000,000 0,600 462,000 C#*D#*E#*F#
7 Residus de tóner amb substàncies

perilloses
0,110 1.000,000 0,600 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.408,000

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ferro i acer 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
2 Metalls mesclats 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/02/20 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 9,900

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paper/cartró 37,000 0,600 22,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

EUR
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PRESSUPOST Data: 27/02/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítulo 01 CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

20,80 478,524 9.953,30

TOTAL Capítulo 01.01 9.953,30

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítulo 02 TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)

171,90 29,724 5.109,56

TOTAL Capítulo 01.02 5.109,56

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítulo 03 CÀRREGA DE RESIDUS

1 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 3)

19,50 448,800 8.751,60

TOTAL Capítulo 01.03 8.751,60

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítulo 04 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 19,800 0,00

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

7,98 134,400 1.072,51

3 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

12,18 3,180 38,73

4 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,08 27.408,000 2.192,64

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

-26,25 9,900 -259,88

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de

0,00 22,200 0,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 27/02/20 Pàg.: 2

Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

TOTAL Capítulo 01.04 3.044,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/02/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  CLASSIFICACIÓ A L'OBRA 9.953,30
Capítulo 01.02  TRANSPORT DE RESIDUS 5.109,56
Capítulo 01.03  CÀRREGA DE RESIDUS 8.751,60
Capítulo 01.04  DISPOSICIÓ DE RESIDUS 3.044,00
Obra 01 Pressupost RESIDUS 26.858,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26.858,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost RESIDUS 26.858,46

26.858,46

euros
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APÈNDIX 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS 



   
I -  PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

I2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2R24200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Classificació dels residus en obra   
   
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :   
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t   
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:   
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,

mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus

barrejats, que contenen substàncies perilloses)   
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.   
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.   
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus
de Construcció i Enderrocs' de l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

I2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2R540R0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
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TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS
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I2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2R642J0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

I2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2RA6770,I2RA6890,I2RA61H0,I2RA8E00,I2RA6680,I2RA6960.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
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.   

   
____________________________________________________________________________
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