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1.1.2 PROMOTOR I AUTORS DEL PROJECTE

1. MEMÒRIA

El promotor d’aquesta instal·lació és:

1.1

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Ajuntament de l'Escala

1.1.1 OBJECTE

Carrer del Pintor Joan Massanet, 34,
17130 L'Escala, Girona

L’objecte d’aquest document és definir les tasques d’obra civil necessàries per a la creació d'una
xarxa de canalitzacions al Nucli Antic de l’Escala que pugui albergar qualsevol xarxa de
telecomunicació especialment pensada per l’estesa de fibra òptica.
Aquest projecte s’engloba dintre del Pla de Barris del municipi de l’Escala, projecte que a nivell de
Catalunya neix de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial. Amb aquesta llei la Generalitat pretenia dotar a les administracions
catalanes dels instruments necessaris per dur a terme intervencions de caire social i urbanístic en
aquells barris que ho requereixin.

NIF P1706800H
L’encàrrec d’aquest projecte s’ha fet d’acord amb l’expedient: 2018/799 PRP2018/425.
Els autors del projecte són:
Daniel Valencia Garcia
Enginyer de Telecomunicació
BCN Projecta Associats, SL

Els principals objectius d’aquesta Llei eren:





Generar un instrument de redistribució social.
Promoure la rehabilitació integral de barris especials.
Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració en els barris.
Millorar la sos

En el cas de l’Escala es van plantejar diverses actuacions a realitzar al Nucli Antic en concret l’objectiu
d’aquest document és establir l’execució de l’actuació 6 Millora infraestructures telecomunicacions i
cablejat del Pla de Barris.
L’Ajuntament per tal de reduir-ne l'impacte visual (evitant cablatges per façana), dintre d’aquest Pla
de Barris vol executar aquest projecte de construcció d’una infraestructura soterrada. Aquestes
canalitzacions han de facilitar la connexió de la fibra òptica als immobles del Nucli Antic del municipi
preveient el desplegament de nous operadors de Telecomunicació.

Fernando Pascual Segura
Enginyer de Telecomunicació
BCN Projecta Associats, SL

1.1.3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball estableix les mesures a prendre durant l’execució de l’obra
respecte de la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com les instal·lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
El seu objecte és complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre que implanta l’obligatorietat
d’incloure un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes de característiques com les
d’aquesta instal·lació.
L’apartat Estudi de Seguretat i Salut explica amb detall quin n´és l’àmbit d’aplicació i els motius pel qual
constitueix un Estudi Bàsic.
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1.1.4 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ

1.1.8 REVISIÓ DE PREUS

A l’apartat Pla de treball del present projecte es presenta el desenvolupament de les feines previstes
mitjançant un cronograma.

En compliment de l’article 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini no excedeix els dotze (12) mesos, no aplica
revisió de preus.

A partir d’aquest diagrama, s’estima un termini d’execució del projecte de 60 dies feiners.
1.1.9 PERÍODE DE GARANTIA
1.1.5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
El període de garantia de les obres serà d’un (1) any.
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC 2018.
1.1.10 TOPOGRAFIA

Els valors obtinguts queden reflectits a l’apartat Pressupost.

Durant la confecció d’aquest projecte executiu no s’ha dut a terme cap estudi del sòl.
1.1.6 RESUM DEL PRESSUPOST
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments del projecte, s’obté el
següent Pressupost d’Execució Material (PEM):

La ubicació dels pericons i el traçat de l’obra civil està basat en la documentació fotogràfica extreta del
treball de camp.
1.1.11 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA

Pressupost projecte: 155.872,15 €
El detall del pressupost es troba inclòs en l’apartat Pressupost del present projecte.
El pressupost inclou desglossament dels costos directes salarials, la categoria professional i
retribucions, i també els costos indirectes.
1.1.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat es proposa la següent classificació a
exigir als contractistes per poder-se presentar a la licitació corresponent:

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 127 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, es manifesta
que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en el sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat
Reglament, atès que l’obra projectada comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva
utilització, per la qual cosa és susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic.
1.1.12 LEGISLACIÓ APLICABLE
En el Plec de condicions generals del projecte es detalla tota la legislació i normativa aplicables per a
l’execució dels treballs recollits en el present document.

Grup: I
Subgrup: 7
Categoria: c
Tot plegat sens perjudici de l’acreditació dels criteris de selecció complementaris que pugui establir
l’Ajuntament.
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1.2

- Tipologia A: Carrers amb una amplada superior als 5,5 m.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS
1.2.1.1

INTRODUCCIÓ

Els treballs a realitzar consisteixen en la construcció de l’obra civil necessària per tal disposar d’una
infraestructura bàsica de canalitzacions per a xarxes de telecomunicacions al Nucli Antic de l’Escala.
Atès que els carrers del casc antic de l'Escala són estrets d'acord amb la tipologia que es defineix més
endavant i doncs, una execució manual n’allargaria molt el període d’execució i comportaria un gran
impacte sobre els veïns, es recomana que l'execució es realitzi amb maquinària específica per
l’obertura de rases (d’amplada no superior als 10 cm) en asfalt.
1.2.1.2

Il·lustració 1 Tipologia A

- Tipologia B: Carrers amb una amplada entre 4,90 i 5,5 m.

DEFINICIONS

ARQUETA o PERICÓ: l’element físic que permet la finalització per l’extrem d’un element físic d’unió.
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TRAM D’INFRAESTRUCTURA: el conjunt d’elements físics pels quals es realitzarà més endavant
l’estesa del cable de fibra òptica.
1.2.2 XARXA D’INFRAESTRUCTURA
1.2.2.1

Il·lustració 2 Tipologia B

- Tipologia C: Carrers amb una amplada inferior als 4,90 m.

INFRAESTRUCTURA DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Atès que els carrers que formen part de les millores del Pla de Barris del Nucli Antic són de diferent
amplada, amb voreres estretes i amb tots els serveis d'aigua, gas, electricitat, clavegueram i
enllumenat públic soterrats, i en alguns punts també línies telefòniques, es preveu un disseny de
canalització que com a norma general només discorri pel costat de carrer en què no hi hagi
l'enllumenat públic.
A partir de l'estudi del Pla d'accesibilitat urbanístic del Nucli Antic de l'Escala, es constata l'existència
de diferents tipologies de carrers per l’amplada del mateix de forma que en una futura
reurbanització donarà lloc a una redistribució de l’espai de calçada i voreres:

Il·lustració 3 Tipologia C

- Tipologia D: Carrers o trams amb una casuística especial:


Avinguda Ave Maria
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Passeig de Lluís Albert
Accés Plaça Nova des d'Ave Maria
Carrer de l'Esglèsia, entre passatge de l'Església i carrer dels germans Masferrer.

Aquestes tipologies condicionen l'amplada de les futures voreres i la ubicació dels pericons. Els
pericons es poden instal·lar en vorera (tipologia A) o en calçada (tipologies B i C) ja que, en aquests
dos casos el carrer és a un únic nivell.

1.2.2.2

CANALITZACIÓ TRONCAL O DE DISTRIBUCIÓ PELS CARRERS

Es realitza mitjançant la tècnica de la microrrasa i serà formada per 3 tubs de 20 mm base 2 + 1 tub de
40 mmØ (en total 6 tubs de 20mmØ + 1 tub de 40 mmØ).

La canalització de distribució és formada per 2 conjunts tritub de 20 mmØ més un 1 tub de 40 mmØ
soterrats, disposats en vertical (l’un sobre l’altre), la qual cosa minimitza l'amplada de la rasa
necessària que els ha d’encabir. Aquest disseny habilita fins a 6 operadors de Telecomunicacions com
a màxim. No obstant, l'Ajuntament es reserva 2 d’aquests tubs per a futurs serveis propis. D'altre
banda, en ser una canalització municipal, es podrà llogar als operadors que els necessitin, reduint el
desplegament per façana.
Pel que fa a la canalització cap a les façanes, es realitzarà amb un tub de 63 mmØ des de pericons
intercalats en la canalització anterior cap a totes dues façanes la més propera al pericó i l’oposada
buscant les mitjaneres dels edificis. Com que no és possible col·locar un pericó de 40 x 40 cm per a
cada mitjanera de cases o edificis ja que s’ompliria el carrer d'arquetes només per a les
telecomunicacions, s'opta per instal·lar-ne una o dues de 40 x 40 x 60 cm per cada tram de carrer. Els
pericons de situen en un punt determinat del carrer, en la mitjanera de dues finques i d’acord amb
els plànols executius. Des d’aquest punt, s’accedeix directament, per mitjà d’un tub de 63 mmØ, a un
punt de sortida, arran de façana, de la seva banda de carrer per tal de distribuir posteriorment, sobre
paret, cap al conjunt de finques a dreta i esquerra del pericó. A banda, per fer una distribució
equivalent a l’altra banda del carrer, surt un tub més de 63 mmØ del pericó que travessen la calçada
fins a un punt de sortida arran de façana, també en la mitjanera de dues finques.
Quant a la xarxa de telecomunicacions existent de cable coaxial, a mesura que es vagi deixant
d’utilitzar s’hauria d’anar eliminant.
Al carrer Ave Maria la canalització es realitzarà en calçada al costat de la vorera nord, s’hi disposaran
pericons tipus de 70 x 70 cm al llarg del carrer que permetran la distribució cap els carrers
perpendiculars i que entren al casc antic. A la intersecció entre dos carrers del casc antic, en general, i
com a compromís entre l'amplada de les voreres-carrer-nombre de fibres òptiques a distribuir,
s'instal ·laran també pericons de de 70 x 70 cm els quals han de permetre d’allotjar els elements
segregadors necessaris de la fibra òptica, concretament als carrers Mar, de l’Esglessia, Avi Xaxu i
corriol Bonaire, segons s’indica en els plànols.

Il·lustració 4 Canalització troncal

1.2.2.3

CANALITZACIÓ DE CREUAMENT DE CARRERS CAP A LES FAÇANES

Es realitza mitjançant la tècnica de la microrrasa i serà formada per 1 tub de 63 mmØ per banda de
carrer.
1.2.2.4

CRITERIS CONSTRUCTIUS DE LES CANALITZACIONS

S’utilitzarà la tècnica de la microrassa els avantatges d'aquesta tècnica en relació a les tecnologies
convencionals d'estesa de cables són múltiples:





Major velocitat d'execució
Baix cost
Repercussió ambiental significativament baixa
Interrupció limitada del trànsit en els carrers la qual cosa facilita l'obtenció dels permisos per
treballar en zones públiques.

Tots els tubs disposaran del corresponent fil-guia per tal de facilitar les tasques de manteniment de la
infraestructura. Aquesta guia serà de filferro d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o bé una corda de
niló de les següents característiques:


Corda de niló d'alta tenacitat, de tres caps.
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Resistència a tracció mínima de 300 kp.
Diàmetre no inferior a 3 mm.

La guia sobresortirà 20 cm en els extrems de cada tub i hi haurà de romandre encara que es produeixi
la primera o les següents ocupacions de la canalització. En aquest darrer cas, els elements de guiatge
no podran ésser metàl·lics.
Per tal de no malmetre cap servei existent en el subsol, el contractista realitzarà una prospecció del
subsol amb un georadar i en aquells punts on hi hagi ambigüitat en el contingut del subsol es
realitzaran cates de 50 x 30 x 60 cm manuals, fent per manera que coincideixin amb els pericons
definits al projecte. Prèviament, el contractista haurà consultat els serveis d’interès públic existents
en aquest projecte, la qual cosa no implica que no s’hagin de sol·licitar actualitzacions a les empreses
explotadores dels diferents serveis.
El contractista i/o el subministrador dels materials, haurà de presentar, abans del inici de les obres,
tots els certificats d’homologació dels materials i certificats de compliment de les normatives vigents.
En qualsevol cas, les entitats afectades es reserven el dret d’agafar mostres dels materials dipositats a
l’obra per tal de realitzar les comprovacions que considerin oportunes.
S’haurà de disposar de totes les llicències i permisos d’obra abans del inici de les obres.
1.2.2.5

PERICONS

Es preveu la instal·lació de dos tipus de pericó de 400 x 400 mm (llargària x amplada) i 700 x 700 mm.
Les seves característiques figuren al Plec de Condicions.
Les tapes dels pericons a construir a la via pública seran:






De tapa quadrada per als pericons tipus 2C (40 x 40 cm ) a instal·lar en vorera o calçada.
De tapa quadrada pels pericons tipus 3C (70 x 70 cm) a instal·lar en vorera i calçada.
Tots els pericons hauran de disposar de desguàs amb el seu drenatge corresponent. Tots els
pericons es posaran enrasats al paviment.
Es garantirà que tots els passamurs d’entrada o sortida de serveis des del carrer a la façana de
qualsevol immoble estarà perfectament segellada per tal d’evitar qualsevol tipus de filtració.
Serà l’operador de fibra òptica el que finalitzi amb un tub de PVC (a causa de l'entorn salí de la
zona que provoca corrosió en els elements metàl·lics) de 2,5 m d’alçada el tram vertical
(baixants/muntants) des de la finalització de la canalització arran de façana fins a caixa
distribució d’escomeses d’usuari fixada a la façana.
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1.3

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1.3.1 XARXA D’INFRAESTRUCTURES
1.3.1.1

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Nucli Antic entre l'Avinguda Ave Maria, C/ Enric Serra i la façana al costat del mar amb l'excepció de
Passeig de Lluís Albert, Ronda de l'Olla, C/ de la Casa Gran, C/ General Poch, C Alfolí, C/ Usach,
Passeig de la Riba, Plaça de la Sardana, c/ del Mar, C/ Maranges, C/ Codolar, C/ del Migdia i part dels
carrers Enric Serra, Santa Màxima, del Port i de la Torre.
S'ha de fer constar que en el moment de redactar aquest projecte executiu, el carrer Enric Serra des
de la plaça de l’Església fins a la placeta del peix ha estat reurbanitzat de manera que ja s'ha previst
una infraestructura de telecomunicacions que a través de tritubs podrà repartir per les façanes el
cablejat soterrat.
11

També al carrer Enric Serra, just abans d'arribar a la plaça de l'Esglèsia, en el seu costat esquerra es va
realitzar una actuació de soterrament de tubs per a facilitar el pas de les Telecomunicacions. No són
tritubs, però faciliten el pas del cablejat.
El carrer Codolar es reurbanitzarà seguint el model equivalent al d’aquest projecte, o sigui amb
tritubs per un costat de carrer i perpendicularment abordant l'altre.

Il·lustració 5 Àmbit

1.3.1.2

SERVEIS AFECTATS

A l’annex de serveis afectats s’inclou la documentació proporcionada per el promotor per tots els trams
de la nova canalització projectada.
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Aquesta documentació s’ha de considerar merament informativa.
La responsabilitat de la verificació d’aquest serveis afectats anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària,
la qual haurà de verificar durant la fase d’execució que no es produeix cap dany a la instal·lació
existent.





En cas de resultats negatius i anomalies, i sempre que sigui possible, es mirarà de corregir els
defectes.
Si no és possible, es substituirà el material afectat o es tornarà a instal·lar / construir de manera
correcte.

1.3.2 UBICACIÓ DELS PERICONS PREVISTOS
Al corresponent annex tenim la descripció de l’emplaçament exacte de cadascun dels pericons
previstos.

Els materials i equips acompanyats de certificats de qualitat no seran objecte d’assaigs de recepció.
1.4.2

1.4

ANNEXES

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de
la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats
d’execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que hi figurin.

CONTROL DE MATERIALS I EQUIPAMENT

Les tasques de control de qualitat que seran d’aplicació són les següents:







Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials que
conformen la instal·lació.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Identificació del material (Marca, Tipus, Normativa, Característiques).
Control final d’identificació del material i el seu lloc d’emplaçament.
Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del
projecte.
Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora es
comunicaran a Direcció d’Obra que decidirà la substitució total o parcial del material rebut.
1.4.1.2

CONTROL DURANT L’EXECUCIÓ

ANNEX 2 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DE LES OBRES/INSTAL·LACIONS

El Contractista ha de generar, conjuntament amb la Direcció d’obra, l’Acta de replantejament,
formalitzar la iniciació de les obres i vetllar que els replantejaments s’efectuïn degudament.

1.4.1 ANNEX 1 CONTROL DE QUALITAT
1.4.1.1

Control del procés de la correcta execució de la instal·lació
Realització i emissió d’informes amb resultats dels controls i proves realitzats
Es comprovarà el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global.

Aquests plànols s’hauran de formular amb la suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data
programada per a l’execució de la part d’obra i/o serveis a què es refereix i hauran d’ésser aprovats per
la Direcció d’Obra.
El Contractista haurà de presentar els projectes d’implantació, posada en marxa i integració dels
diferents sistemes, que hauran de ser validats per l’IMI abans de la seva execució.
El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra i als interlocutors que l’Ajuntament de Barcelona designi un
comunicat setmanal de la tasca executada cada setmana, i en el qual es reflectiran les incidències d’obra
i/o servei més importants. La Direcció d’Obra podrà definir amb major detall el contingut de l’esmentat
comunicat.
Complementàriament, la Direcció d’Obra o la part contractant podrà demanar al Contractista el
lliurament d’un comunicat especial en el moment que ho consideri adequat.
Al començament de l’obra i/o servei, l’empresa adjudicatària elaborarà una planificació detallada de les
seves tasques i recursos dedicats, amb les fites més importants.
L’empresa adjudicatària generarà els plànols d’obra i/o serveis requerits per la Direcció d’obra,
necessaris per a la certificació i per a la elaboració de l’As-Built.

Operacions de control:
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1.4.3 ANNEX 3 PLA DE TREBALL
S’ha calculat un termini màxim d’execució de 60 dies laborables.

1.4.5 ANNEX 5 GESTIÓ DE RESIDUS
1.4.5.1

1.4.4 ANNEX 4 CRITERIS AMBIENTALS

En aquest estudi, a efectes del RD 105/2008, del 1 de febrer, es tindran en compte les següents
definicions, establertes en aquest Real Decret.

Pel que fa a aquest projecte, els criteris ambientals que s’han de dur a terme durant l’execució de les
obres són els següents:
1.4.4.1







MATERIALS

Els materials que ho permetin disposaran d’ecoetiquetatge.
Es farà us de materials o productes ambientalment correctes (amb contingut reciclat o
reciclable, materials monomaterials, fàcilment desmuntables, fabricats amb estalvi de consum
energètic o de recursos)
S’evitarà l’ús de productes/materials que continguin substàncies perilloses per al medi ambient
i/o la salut de les persones (fibres d’asbests, productes amb substàncies volàtils i compostats
químics, pintures sintètiques, orgàniques o amb base de dissolvents, betum reciclat de l’oli per
a la pavimentació, etc.).

1.4.4.2

El Productor dels Residus és el Promotor i, per tant, será el responsable del compliment establert en
aquest Estudi, tal i com està descrit a l’article 2e.
El Posseïdor dels Residus és qui tingui en el seu poder els residus generats per l’activitat (article 2f) que
pot ser el gestor de residus si així s’hagués establert contractualment amb el Promotor. Les
responsabilitats són les especificades en l’Article 5.
El Gestor de Residus será qui s’encarregui de la recollida, emmagatzematge, transferència o transport
dels residus al destí final dels mateixos. La seva responsabilitat són les especificades en l’Article 7.
En aquest projecte el Gestor de Residus será l’empresa instal·ladora subcontractada per efectuar els
treballs d’instal·lació de la canalització de la xarxa de fibra òptica.
Per la operació d’eliminació dels residus generats, l’empresa contractada procedirà a entregar-los a la
deixalleria autoritzada.

SÒL I SUBSÒL

Durant la redacció del projecte, s’han estimat els volums excavats per tal de minimitzar les
terres sobrants.
S’ha previst el dipòsit de les terres en abocadors, per a que es puguin reutilitzar a d’altres
obres.

No essent necessària, en aquest projecte, l’existència de instal·lacions per l’emmagatzematge,
manipulació, separació i altres operacions no es requereix la redacció d’un plec de prescripcions
tècniques relacionat amb la gestió de residus.
1.4.5.2

1.4.4.3



CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS

AIRE

Es preveurà i reduirà la generació de pols i les projeccions de les voladures als moviments de
terres, circulació de maquinària i demés treballs a obra.
Es protegiran els materials que el vent pugui arrossegar (inclòs el transport en camió).

1.4.4.4

INTRODUCCIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

En un altre annex es detallen les actuacions a realitzar.

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives. Els residus inerts no són solubles ni combustibles, i no reaccionen físicament ni
químicament, ni de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries
amb les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o
perjudicar la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres de construcció i
demolició, inclosos els d'obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmesos a llicència
municipal o no.
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Els residus generats seran només els marcats a continuació de la Llista Europea estableix l'Ordre
MAM/304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1m ³
d'aportació i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.

1.4.5.3

1.4.5.4

MESURES DE SEGREGACIÓ IN-SITU PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)

Tal com s'ha indicat anteriorment, s'ha procedit a la separació de residus segons la seva naturalesa en els
tres tipus abans esmentats.

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARÀ
S'ha procedit a reutilitzar un dels tipus de residus generats, terra, que s'ha utilitzat per al farciment.

En aquest projecte, tots els residus generats són del tipus que preveu el capítol 17 "Residus de
construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades)" de la llista europea de
residus publicada l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 19/02/02) i en la correcció d'errors de
la mateixa (BOE 12/03/02).

Els residus sobrants s'han classificat de manera separada i disposats en bosses especials es traslladaran a
l'abocador.
Com es pot veure al Punt 1.4.5.3, els pesos dels mateixos són inferiors als màxims que determina el RD
105/2008 article 5, punt 5, sent lliurats, degudament classificats i separats, al Gestor de Residus per al
seu trasllat a l'abocador.

La seva classificació i estimacions s'indiquen a continuació.
Il·lustració 6 Residus
Obra Civil

Unitats

Recompte

Dimensions

Densitat
Terres
(Kg/m3)

Volum [m3]

Il·lustració 7 Residus
Canalització en minirasa 2
tritubs de 20mmØ + 1 de 40
mmØ

m

Canalització en minirasa 3 tritubs
de 40mmØ (Ave Maria)

m

Canalització + 1 monotub 63
mmØ

m

Pericó 40x40 cm

uds

Pericó 70x70 cm

uds

2.760

335

300

77
21

Pes [TN]

0,05 x 0,40 m2

55,20

1.800

99,30

0,15 x 0,45 m2

22,61

1.800

40,68

0,10 x 0,40 m2

12,00

1.800

21,60

( 0,564 x 0,564x0,675)m3

16,50

1.800

29,70

(1 x 1 x 1,15)m3

24,15

1.800

43,47

TOTAL

Il·lustració 6 Residus

1
3
0
,
4
6

234.75

Es disposarà de camions de transport operatius en els carres estrets del nucli antic en els que es
col·locaran els residus segons els tres tipus identificats, sense barrejar-se, al costat de l'Obra per ser
retirades pel camió a l'abocador.

1.4.5.5
PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O EN
LOCALITZACIONS EXTERNES
Les terres resultants de la realització del prisma, en ser de tipus classificat, poden ser reutilitzades en el
tancament del mateix sent el volum sobrant, ja calculat, el que queda com a residu generat.
La resta dels residus, formigó i tubs no seran reutilitzats pel que es procedirà al trasllat a l'abocador.

1.4.5.6

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ IN-SITU DELS RESIDUS GENERATS

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern).
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No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran
transportats a l’abocador autoritzat.

entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.
NETEJA DE LES OBRES

1.4.5.7

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORABLES

Simplement seran transportats al abocador autoritzat.

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots
els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les condicions de
seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
AMB CARÀCTER PARTICULAR

1.4.5.8

PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que
s'apliquen a l'obra).

Els residus generats són de tan escassa entitat que no necessiten instal·lacions especials per al seu
emmagatzematge ja que són suficients bosses de trasllat per a la seva separació i transport.
Per això no s'inclouen plànols d'instal·lacions.
1.4.5.9

VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER LA CORRECTA GESTIÓ DEL RCDS

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies com ara estintolaments, apuntalaments, estructures
auxiliars... per les parts o elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan aviat
com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres ...).
Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i altres
elements que ho permetin.

AMB CARÀCTER GENERAL
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, manipulació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra.

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m ³,
comptadors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les ordenances municipals.
Aquest dipòsit en apilaments, també ha d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta
de residus.

Gestió de residus de construcció i demolició Gestió de residus segons D 89/2010 i ordre 2690/2006
de la CAM, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla ...) que es realitzi en
contenidors o aplecs, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions del marc legal regulador vigent.
CERTIFICACIÓ DELS MEDIS EMPLEATS
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i la Propietat dels
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la
nit, i comptar amb una banda de material reflectant d’ almenys 15 cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació vigent sigui pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció
i emmagatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar
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el dipòsit de residus aliens a aquesta. Els comptadors romandran tancats, o coberts almenys, fora de
l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual presten servei.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres ...),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o
dipòsit.
En aquest últim cas s'ha d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les
condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar, com per
disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació davant les
autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCD que la destinació final (planta de
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora ...) són centres amb l'autorització autonòmica de la
Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors
autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent Es durà a terme un control
documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final de cada transport de
residus La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderrocament o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i
als requisits de les ordenances municipals Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les
obres (restes de menjar, envasos ...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la
legislació i autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant s'han de seguir els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de
8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de comptabilització i eliminació de residus i la
llista europea de residus per poder considerar-los com perillós o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral
sobre això.

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats
serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'alçada no superior a 2
metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.
VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ CORRECTA DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Viatges de camió amb capacitat de carga de 7 Tm, per transport de terres y residus inertes per separat,
dotat de mitjans auxiliars per la càrrega y descàrrega de les bosses (nota. Preu variable segons zona)
Taxes per depòsit a l’abocador (segons Ajuntament)
En aquest estudi, a efectes del RD 105/2008, del 1 de febrero, es tindran en compte les següents
definicions, establertes en aquest Real Decret.
El Productor dels Residus és el Promotor i, per tant, será el responsable del cumpliment establert en
aquest Estudi, tal i com està descrit a l’article 2e.
El Posseïdor dels Residus és qui tingui en el seu poder els residus generats per l’activitat (articte 2f) que
pot ser el gestor de residus si així s’haguès establert contractualment amb el Promotor. Les
responsabilitats són les especificades en l’Article 5.
El Gestor de Residus será qui s’encarregui de la recollida, emmagatzematge, transferencia o transport
dels residus al destí final dels mateixos. La seva responsabilitat són les especificades en l’Articte 7.
En aquest projecte el Gestor de Residus será l’empresa instal·ladora subcontractada per efectuar els
treballs d’instal·lació de la xaxa de fibra òptica.
Per l’operació d’eliminació dels residus generats, l’empresa contractada procedirà a entregar-los a la
deixalleria autoritzada per el Municipi de l'Escala.
No essent necessària, en aquest projecte, l’existència de instal·lacions per l’emmagatzematge,
manipulació, separació i altres operacions no es requereix la redacció d’un plec de prescripcions
tècniques relacionat amb la gestió de residus.

Les restes de canaletes/cubes de formigó seran tractades com runes.
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de runes
amb components perillosos.
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2 PLEC DE CONDICIONS I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Contractista nomenarà un Director d’Obra que, a judici de la Administració, tingui el nivell tècnic
adequat, i amb suficients poders, el qual el representarà en l’execució dels treballs d’aquest Projecte.

2.1 PLEC DE CONDICIONS

Les operacions que es contractaran s'executaran a risc i ventura del contractista sense que, per tant,
aquest tingui dret a indemnització per causa de pèrdues, subtraccions, avaries o perjudicis.

2.1.1 PRESCRIPCIONS GENERALS

El contractista serà responsable total i absolut del desenvolupament dels treballs i dels danys que, tant a
la part contractant com a tercers, puguin derivar-se dels mateixos. Sense perjudici de dita
responsabilitat, el contractista acreditarà tenir assegurada la responsabilitat civil a que es pugui incórrer
per raó de l'execució de les obres per sinistre.

2.1.1.1

FACULTATS DEL DIRECTOR FACULTATIU

El Director Facultatiu de l’obra tindrà l’autoritat sobre la forma i condicions en què haurà
d’executar-se cada unitat de l’obra. Serà missió especial seva la direcció i vigilància dels treballs que
en l’obra es realitzin, bé per si mateix, bé per mitjà dels seus representants, i això amb autoritat
tècnica completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst taxativament en aquests Plecs, sobre les
persones i coses situades a l’obra i en relació amb els treballs que hagin de realitzar-s’hi.
Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es dirigiran per
escrit a la Direcció Facultativa, que les contestarà pel mateix procediment, quedant constància en els
documents de les dates en què es realitzi la seva remesa i expedició.
El contractista podrà obtenir, a costa seva, còpia de tots els plànols del Projecte necessaris per l’obra i
en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu.
En cas de requeriments o reclamacions, el contractista sols podrà presentar-les a través del Director
Facultatiu, davant l’Administració contractant, si són d’ordre econòmic, i d’acord amb les condicions
estipulades en aquests Plecs de Condicions; contra instruccions d’ordre tècnic o facultatiu de la seva
responsabilitat, si s’escau, mitjançant exposició raonada, adreçada al Director Facultatiu, qui podrà
limitar la seva resposta a l’avís de rebut que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de
reclamacions.
Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’acord amb els terminis aprovats i ordres
emeses per l’Enginyer Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la
interpretació de terminis i condicions d’execució, subministrant al Contractista qualsevol informació
precisa perquè les obres puguin ser realitzades.
Previ al començament de l’obra es procedirà al replanteig de la mateixa en tots els seus aspectes,
presenciant les operacions l’Enginyer Director i el Contractista, o persona en qui ambdós deleguin,
havent-se d’aixecar l’acta corresponent.

El contractista repararà per a si o per a tercers, però sempre al seu càrrec, durant el desenvolupament
de les obres, o a la seva finalització, segons el que indiqui la Direcció d'Obra, els desperfectes ocasionats
en qualssevol element o instal·lació de la part contractant, o de tercers.
El contractista no sols respondrà dels seus actes propis, sinó dels subcontractistes i del personal que li
presti serveis per l'execució de les obres.
2.1.1.3

TERMINI D’ENTREGA DE L’OBRA

El termini d’execució de l’obra correspondrà a l’indicat en el Plecs de Condicions Administratives. Un cop
adjudicada l’obra, el adjudicatari haurà de presentar al Director Facultatiu de la mateixa el corresponent
pla de treball, en el qual s‘indicaran els terminis de les diferents unitats que la integren.
2.1.2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
2.1.2.1

CANALITZACIONS

Hi haurà tres tipus de canalitzacions executades mitjançant la tècnica de microrassa:




Microrassa de 6 cm d’amplada i 30 cm de fondaria amb dos tritubs de 20 mmɸ i un monotub de
40 mmɸ.
Microrassa de 6 cm d’amplada i 30 cm de fondaria amb tres tritubs de 40 mmɸ.
Microrassa amb un monotub de 63 mmɸ.

2.1.1.2 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
El contractista adjudicatari o la persona en qui delegui estarà present en el replantejament general
dels treballs i en tots els replantejaments parcials que es produeixin, i sempre que ho requereixi
l’Enginyer Director dels treballs.
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Il·lustració 8 3 Tritubs

Il·lustració 7 2 Tritub + 1 monotub

Prèviament, és imprescindible la utilització d’un georadar que permeti la identificació exacta de tots els
serveis existents al llarg del traçat, si n´hi ha.
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Exemple
PEAD de 40mm
Il·lustració 810 Il·lustració
Exemple de10
tritub
PEADde
detritub
40mm

Les característiques mecàniques i físico-químiques principals dels tubs hauran de ser les següents:

Il·lustració 9 Georadar

2.1.2.2

TRITUB

Tritub de Polietilè d’alta densitat (PEAD) de 40 mmØ.

Les bobines es subministraran en longituds de 500 m. Les unions dels tubs es realitzaran mitjançant
maneguets d'unió específics de manera que assegurin l'estanquitat de l'entroncament en un 100%
dels casos, fins a una pressió interior de 1,5 atmosferes. El polietilè del maneguet complirà les
mateixes especificacions requerides per al tub.
Alternativament, en casos on la flexibilitat del tub així ho exigeixi, el tritub PEAD de 40mm es podrà
substituir per 3 conductes corrugats independents de doble paret. La paret externa dels tubs serà
corrugada i es fabricarà sempre amb polietilè d'alta densitat (PEAD), mentre que la paret interior serà
llisa i fabricada de polietilè de baixa densitat (PEBD), per a subministrament en bobines o rotlles. Les
característiques mecàniques i físico- químiques dels tubs corrugats seran equivalents a les
presentades a la Taula.
S’instal·laran tres tritubs de Polietilè d'Alta Densitat (PEAD) de Ø exterior de 40 mm i interior de 34
mm al llarg del carrer Ave Maria. Els tubs es troben units de tres en tres per un nervi, formant així el
tritub. S'utilitzarà en totes les canalitzacions que discorren entre arquetes. La posició relativa entre
ells serà en vertical per poder corbar-se lateralment.

Tritub PEAD de 40mmØ
Pressió (1h a 23 ºC)
Densitat
Índex de fluïdesa
(190 ºC - 2,16 kg)
Resistència a la tracció
Allargament
Temperatura VICAT (1 Kg)
Retracció
Estanquitat
Contingut de negre de fum

10 Kg/cm2
>0,95 g/cm3
<0,25 g/10 min

UNE-53.020
UNE-53.200

>200 Kg/cm2
>350%
>110ºC
<3 %
Sense pèrdues
<2%

UNE-53.131
UNE-53.131
UNE-53.118
UNE-53.131
UNE-53.131
UNE-53.375

Taula 1 - Característiques del tritub PEAD de 40mmØ

Les bobines es subministraran en longituds de 500 m. Les unions dels tubs es realitzaran mitjançant
maneguets d'unió específics de manera que assegurin l'estanquitat de l'entroncament en un 100% dels
casos, fins a una pressió interior de 1,5 atmosferes. El polietilè del maneguet complirà les mateixes
especificacions requerides per al tub.
Alternativament, en casos on la flexibilitat del tub així ho exigeixi, el tritub PEAD de 40mm es podrà
substituir per 3 conductes corrugats independents de doble paret. La paret externa dels tubs serà
corrugada i es fabricarà sempre amb polietilè d'alta densitat (PEAD), mentre que la paret interior serà
llisa i fabricada de polietilè de baixa densitat (PEBD), per a subministrament en bobines o rotlles. Les
característiques mecàniques i físico- químiques dels tubs corrugats seran equivalents a les presentades a
la Taula 2.
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Tritub de Polietilé d’alta densitat (PEAD) de 20 mmØ.

Monotub de Polietilé d'alta densitat PEAD (exenta de halógenos), doble paret, corrugat exterior i llisa interior.

S’instal·laran dos tritubs de Polietilè d'Alta Densitat (PEAD) de Ø exterior de 20 mm i interior de 16
mm al llarg de totes les canalitzacions al llarg dels diferents carrers, llevat del carrer Ave Maria. Els
tubs es troben units de tres en tres per una membrana exterior que els envolta i els manté units,
formant així el tritub. La posició relativa entre ells serà en vertical per poder corbar-se lateralment.

El monotub de 63 mmØ s'instal·larà entre el pericó de 40 x 40 cm i la mitjanera del costat contrari del carrer per
tal de permetre l'accés a la caixa de connexions de l'operador corresponent.
El tub serà de color verd per tal de distingir-lo d'altres serveis i amb fil guia. Les altres característiques es mostren
a la taula següent:

Els microductes es fabriquen en color taronja (Orange RAL 2009) Dosificació de Masterbatch 1-2% ),
encara que en la formació de tritubs, el color es podrà escollir, essent per a cada un dels 6 tubs
diferent. El microducte ve amb estabilitzador de UV.

Monotub de 63 mmØ
Resistència a la compressió
Resistència a l'impacte
Temperatura d'instal·lació i servei
Il·lustració 11 Exemple de tritub PEAD de 20mm

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics (*)
Diàmetre exterior
Diàmetre interior

Microtub PEAD de 20mmØ
Pressió de trencament
>50 Bar
Densitat
>0,955 g/cm3
0,3-1,3 g/10min
Índex de fluidessa(190 ºC - 5kg) kg)
min Nm
Força de tracció a la instal·lació
<660
2.000 mm
Radi corbatura
Rendiment força tracció
<1.400 Nm
Diàmetre exterior
20 mm
Gruix
2,0 mm
Pes per metre
0,113 Kg

≥ 450 N
20 J
-15 fins a120ºC
Protecció interior i exterior mitjana (Classe 2)
63 mm±1,2
50 mm

(*) Per a instal·lacions d'intempèrie, la resistència a la corrosió serà de protecció elevada (Classe 4)
ISO 1183
ISO 1133

Taula 2 - Característiques del microtub PEAD de 20mm
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2.1.2.3

-Hipòtesi II: Voreres

PERICONS

Per al desplegament de la infraestructura de xarxa s'utilitzaran pericons prefabricats per a
telecomunicacions en formigó armat amb solera i quatre finestres de connexió i embornal inferior.
També i prèvia autorització de la direcció facultativa es podran construir pericons d’obra nova, in-situ.
Els pericons d’obra nova seran de dimensions i característiques idèntiques als pericons prefabricats.

Tren de càrregues equivalent a una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la
posició més desfavorable. A aquesta acció s'afegirà l'acció del pes del terreny i una sobrecàrrega
uniforme de 4000N/ m2.

-Hipòtesi III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais de lleure, etc.)
Les característiques dels pericons són les següents:







Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa, complint les normes EN124
classe D400.
La solera tindrà una inclinació uniforme, a quatre aigües, de l'1% des de les parets cap al
clavegueró.
Al centre de la solera es formarà una gerra circular de diàmetre 125 mm i profunditat de
50 a 70 mm.
Seran íntegrament de formigó, amb resistència mínima de 35N/mm2.
La consistència es mesurarà d'acord amb la Norma UNE 83.313.
Així mateix estaran dotats dels ferratges interiors necessaris per al suport de cables i
connexions. Es duran a terme les següents hipòtesis de càrregues en funció de la ubicació
de les arquetes:

Sobrecàrrega uniforme de 1T/m2, afectada per un coeficient d'impacte d’ 1,4. A aquesta acció s'afegirà
l'acció del pes del terreny.

Tipus de pericons

Es preveu la instal·lació de 2 tipus de pericons:
- Pericó de 40cm x 40cm: Pericó de planta quadrada de dimensions (ample x llarg) exteriors
564mm x 564mm i interiors 400mm x 400 mm.

-Hipòtesi I: Vies
Tren de càrregues d'un vehicle de 60 T, amb l'eix longitudinal paral·lel a l'eix de la calçada i format per
6 càrregues de 10 T que actuen, cadascuna, sobre una superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el
costat de 0,2 paral·lel a l'eix del vehicle.
La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal de 2m. Les
arquetes, per les seves dimensions reduïdes, només es veuran afectades per una càrrega de 10 T. A
aquesta acció s'afegirà l'acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2.
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Il·lustració 13 Pericó 70 x 70

Ubicació dels pericons
Il·lustració 12 Pericó 40 x 40

En els punts on s’hagi d’ubicar un pericó, triarem un tipus o un altre segons la seva ubicació, els cables
que hi passen i els dispositius o empalmaments que contingui.
- Pericó de 70cm x 70cm: Pericó de planta quadrada de dimensions (ample x llarg) exteriors
950mm x 950 mm i interiors 700mm x 700 mm.

Pericó de 400 x 400. Se’n farà ús en els següents casos:
-

Accessos als immobles i creuaments calçada.

Pericó de 700 x 700. Se’n farà ús en els següents casos:
Quan calgui dur a terme canvis de direcció en la canalització majors de 60º, per tal d’evitar radis
de gir excessivament forçats.
-

En zones urbanes, cada 50 metres de canalització.

Ref: Pla Barris L’Escala
B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / L l o n c h , 9. 1er 2a 08201 S a b a d e l l
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

Infraestructura pel desplegament de xarxes de fibra òptica al Nucli Antic de l’Escala

Tapes i marcs
Les tapes i marcs seran de fosa dúctil segons la norma EN-124 classe D-400, de superfície antilliscant i
plana, amb una tolerància de l' 1% a la cota de pas, amb un màxim de 6 mm.

-

Tapa de pericó 40cm x 40cm en vorera i calçada:

L'assentament de la tapa en el marc serà de tal manera que no existeixi balanceig al pas de vehicles
en aquells pericons instal·lats a calçada. En pericons situats en terres o vorera no existirà balanceig al
pas de persones. Els pericons a situar en calçada seran de 700x700mm amb tapa i marc rectangular,
amb marc aparent de pas de 700mm.

Les tapes han de disposar d’un tancament de seguretat que sigui accionable mitjançant una clau
específica, i portaran les marques indicades en la norma UNE EN-124.

Les tapes han de portar una identificació conforme inclouen elements de telecomunicacions (p. ex.
TC) així com un anagrama que identifiqui la titularitat de la mateixa.
Il·lustració
9 Tapa
40 x 40 en
Il·lustració
14pericó
Tapa pericó
vorera

Mides (mm)
Long. tapa
Pas lliure

Descripció
Pericó de 40cm x 40cm
(instal·lació en vorera (B-125)
Pericó de 70cm x 70 cm
(instal·lació en vorera i
calçada D600)

Alçada

490 x 490

400 x 400

545

780 x 780

700 x 700

100

-

Tapa de pericó 70cm x 70cm en vorera i calçada:

Taula 3 Característiques de tapes i marcs

Il·lustració 15 Tapa pericó
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2.1.2.4

Per a la reposició del paviment en les canalitzacions, podrà ser necessària també la utilització de llosetes
hidràuliques, llosetes de terratzo, llambordes naturals o artificials, formigons vistos, etc. Tots aquests
materials, hauran de ser de les mateixes característiques que els paviments originals.

FORMIGÓ

Els formigons utilitzats tant per a protecció de canalitzacions enterrades com per execució d'obres de
fàbrica i arquetes compliran les especificacions recollides en la "Instrucció de formigó estructural
(EHE)", amb les característiques de resistència, docilitat i grandària màxima de l'àrid que en cada cas
s'indiquin.
El formigó a emprar en canalitzacions serà del tipus HM-20 amb una resistència mínima segons
normes UNE 7240 i 7242 de 200kg/cm2

2.1.2.5

A més dels materials anteriorment esmentats, en ocasions excepcionals pot ser necessari l'ús d'altres,
com per exemple:


Qualsevol tipus de conducte, (monotub, bitub o tritub) de mesures diferents dels especificats en
aquest document, o altres que es poguessin especificar en el futur.



Qualsevol tipus d’accessori, especificat o no, necessari per a la completa i correcta instal·lació
dels conductes en les versions abans esmentades.



Qualsevol tipus de material necessari per a la correcta protecció dels prismes de canalització.



Qualsevol tipus de material necessari per a la correcta i completa reposició dels paviments
(vorades, llosetes especials, pintura de senyalització horitzontal, llavors o espècies de jardineria,
etc.) afectats per la construcció de la canalització.

AGLOMERATS ASFÀLTICS

Llevat dels casos en què l'organisme oficial competent, determini un tipus de mescla bituminosa en
concret, les reposicions d'aglomerats asfàltics hauran de ser similars als paviments originals.
2.1.2.7

La seva posada en obra, haurà de ser sempre en calent.
Els àrids a utilitzar en regs d'imprimació compliran les prescripcions del Plec General de Carreteres
(PG3), article 530.
L’àrid per a reg d'imprimació tindrà un fus granulomètric del tipus A5 / 2UNE, amb grandària màxima
de cinc mm (5mm) i mínim de dos mm (2 mm).
El material bituminós a emprar en reg d'imprimació serà un betum asfàltic fluïdificat de curat mig,
tipus MC2, i haurà de complir totes les prescripcions corresponents detallades en l'article 212 del Plec
General de Carreteres (PG3).
En particular haurà de determinar el punt d'inflamació sempre que es pugui donar el cas que la
temperatura ambient o la designada per al seu ús puguin assolir el valor d'aquest punt.

FIL GUIA I OBTURADORS

Les característiques principals del fil guia seran les següents:




Corda de niló d'alta tenacitat, de tres caps.
Resistència a tracció mínima de 300 kp.
Diàmetre no inferior a 3 mm.

Tots els conductes es deixaran amb fil guia passat.
Es realitzarà un segellat adequat de tots els tubs ocupats amb cables de fibra i de tots els conductes
buits, els quals es deixaran també amb obturadors adequadament instal·lats.
Els taps seran de polietilè de baixa densitat o PVC i de diàmetre adequat al conducte que hagin de
obturar. El sistema d'ajust serà a pressió.
El segellat mínim recomanat és mitjançant polietilè.

2.1.2.6

ALTRES MATERIALS

En l'execució de les canalitzacions, podrà ser necessari l'ús d'altres materials com, aigua, ciments i
àrids per a elaboració de morters o sorres per a protecció de serveis.

Si bé aquest tipus de segellat no evita totalment l'actuació de rosegadors, si permet en els
manteniments preventius a realitzar identificar punts amb presència de rosegadors i tornar-los a
segellar.
En el cas de conductes ocupats, la obturació del conducte es podrà realitzar mitjançant escuma
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segelladora d’expansió bloquejant de líquids, àcids, gasos i rosegadors. Per a la correcta obturació, cal
formar un tap d’escuma d’un mínim de 8cm de profunditat.
2.1.3.2
TRANSPORT DE MATERIALS
S'hauran de prendre totes les mesures de seguretat necessàries per protegir els diferents materials en
les fases de càrrega, transport i descàrrega dels mateixos evitant que resultin danyats durant aquest
procés, havent de ser novament revisats un cop finalitzada totalment l'operació.

2.1.3.3

APROVISIONAMENT DE MATERIALS

Il·lustració 16 Obturació de conducte ocupat amb escuma segelladora

L’aprovisionament de materials es realitzarà tenint en compte les recomanacions del fabricant perquè
aquests no resultin danyats.
Hauran de romandre protegits de possibles caigudes, cops o actes que puguin danyar-los.
L’aprovisionament de materials es realitzarà respectant l'entorn pel que fa referència a quantitats,
habilitant zones de pas, evitant molèsties de visibilitat o circulació a l'operativa de l'obra i/o a tercers,
fora de perill de manipulacions alienes al personal de l'obra, degudament senyalitzats i mantenint
l'estructura de empaquetat fins a ésser consumits en la seva totalitat.
Il·lustració 17 Obturador per a conductor lliure

2.1.3.4

REPLANTEIG DE LES OBRES

2.1.3 EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL

2.1.3.1

El replantejament i localització, de l'espai adequat per a la ubicació de la canalització s'ha de fer de
manera que l'accessibilitat dels conductes a les arquetes quedi garantida, així com, el manteniment dels
estàndards de rasa tipificades en aquest procediment i les pertinents distàncies de separació entre
serveis.

RECEPCIÓ DE MATERIALS

Tots els materials inherents a la construcció de la canalització hauran de ser revisats en el moment de
la seva recepció en obra i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la seva incorporació a la mateixa,
comprovant de forma fefaent i documentada que compleixen tots els requisits necessaris per a una
correcta execució.

A criteri del promotor, es marcaran els eixos (en cas d'obertura amb rasadores) o els límits de la rasa (en
cas d'obertura amb retroexcavadora, martell pneumàtic, etc ...) amb pintura de color cridaner i fàcilment
identificable. De la mateixa manera, es marcarà la ubicació d'arquetes i sortides laterals a façana.
És aconsellable la presa de fotografies abans de donar inici als treballs i molt especialment quan la zona
a ocupar presenti deterioraments notables de paviments o altres instal·lacions existents.
El replantejament i localització, fins i tot amb la realització de cates prèvies, de l'espai adequat per a la
ubicació dels pericons s'ha de fer de manera que l'accessibilitat dels conductes als pericons quedi
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garantida, així com el manteniment de les dimensions estandarditzades dels mateixos tipificades en
aquest document i les pertinents distàncies de separació entre serveis.
Tenint en compte que l’objectiu principal de l'obra civil en el seu conjunt és donar cabuda als
diferents cables de la xarxa, per a la deguda consideració de les possibilitats d'allotjament i pas de
cables per les arquetes de canalització, en tot moment, es tindran en compte les dades de radis de
curvatura mínims dels cables i les diferents posicions d'accés dels conductes en funció dels girs o
canvis d'alineació de les canalitzacions. En aquest sentit, es defineixen les següents possibilitats
d'accés als pericons, que hauran de ser marcades durant el replanteig i seran d'obligat compliment:

longitud

longitud

PASO EN RECTO

2.1.3.5

Per a la determinació de serveis existents es tindrà en compte:
1. Plànols de serveis: S'hauran demanar els plànols de serveis de totes les companyies existents a la
zona, tant entitats públiques com privades.
2. Sonda de detecció de cables i canalitzacions (Georàdar): Es determinaran les conduccions i serveis
existents mitjançant l'ús d'un transmissor i un receptor adequats a la conducció a reconèixer.

Els serveis detectats es marcaran amb pintura de color cridaner i fàcilment identificable.

PASO EN RECTO CON GIRO A IZQ.

PASO EN RECTO CON GIRO A DCHA.

anchura

anchura

2.1.3.6

longitud
longitud
PASO EN RECTO CON GIRO A IZQ. Y DCHA.

DETERMINACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS

3. Cates de Reconeixement: Es realitzaran sempre que es vagi a construir un pericó i en els punts
intermedis del traçat que es consideri necessari, amb un mínim d'una cata cada 50 metres en
canalització urbana. Es realitzaran amb un mínim de 70 centímetres d'amplada i sobrepassaran les
vores i fons de l'excavació prevista en 25 centímetres.

anchura

anchura

anchura

longitud

Es marcarà amb pintura de color cridaner i fàcilment identificable, la ubicació dels pericons així com el
nombre i la posició d'entrada dels conductes en cadascuna de les parets del pericó, a criteri del
promotor.

PASO EN RECTO CON GIRO A DCHA. E IZQ.

DELIMITACIÓ DE LA ZONA OCUPADA DE LES OBRES

Durant tot el temps que romanguin obertes les rases o es mantinguin recollits subministraments o
materials procedents de l'execució de la rasa s’instal·laran tanques protectores i senyals de perill
delimitant tota la zona afectada per les obres. Aquestes tanques impediran l'accés als vianants i seran
visibles tant de dia com de nit, de manera que estaran dotades d'elements reflectants i lluminosos.

Il·lustració 18 Possibilitats d'accés a les arquetes

En cas de no poder ajustar-se a cap d'aquestes 5 configuracions tipus, el pericó es replantejarà tenint
en compte el criteri que el pas de cables pel pericó es farà d'aquella manera en què els girs es facin
amb el major radi de curvatura possible.

2.1.3.7

NETEJA I RETIRADA DE MITJANS

Un cop finalitzats els treballs de construcció i comprovació de la canalització i pericons hauran de ser
retirats tots els mitjans i materials aportats deixant la zona afectada per les obres en perfecte estat d'ús i
neteja.
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2.1.3.8

Les grapes dels tubs d'accés a façana o pals seran plàstiques per evitar la seva corrosió.

IPUS DE CANALITZACIÓ

S'ajustaran al diàmetre habitualment emprat en els tubs d'accés a façana o pal PG-36 (diàmetre exterior
de 47 mm).

SORTIDA LATERAL DES DE CANALITZACIÓ A FAÇANA
Es refereix conceptualment a la infraestructura tubular que, des d’un pericó permet el pas del cable o
cables fins a un punt de façana a través d'un tub de PVC de 47 mm de diàmetre exterior i 44mm de
diàmetre interior i fins 2,50m sobre rasant vial, a partir del qual els cables queden vistos en la seva
instal·lació per la façana.
El tram de canalització des del pericó a línia de façana, es realitzarà rasa convencional en vorera
d'acord amb el descrit en l'apartat de canalitzacions d'aquest manual.
Per tant, en aquest punt, ens centrarem únicament en la instal·lació de la sortida lateral, des de línia
de façana fins al punt en que els cables queden vistos. A continuació, es mostra un esquema de
sortida a façana.

A la part inferior del tub de PVC de sortida a façana s’instal·larà un con plàstic resistent de
reducció/protecció inferior connectant el tub soterrat de polietilè amb el tub de PVC de fixació mural. El
con de reducció porta a la part superior un encaix en rosca normalitzat per a un tub PG-36 i en la seva
part inferior un encaix lleugerament cònic per entrar a pressió dins del tub de polietilè.
A la part superior del tub de PVC de sortida a façana s’instal·larà el con de neoprè de protecció superior
de PG-36 a cable. Aquest con permet la sortida d'un, dos o tres cables, tallant, en el moment de la
instal·lació, el caputxó a la longitud exacta del diàmetre que defineix el feix de cables i encintat
posteriorment.
27
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Il·lustració 19 Sortida a façana
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puguin fer ús d'aquestes infraestructures ubiquin elements metàl·lics en elles (cables de parells de
coure, cables coaxials, traçat de la canalització dependrà de l'existència d'altres serveis que poden compartir
el mateix espai urbà. Encara que la etc.). Amb aquesta finalitat, aquest apartat estableix les distàncies
de seguretat que han de complir els diferents serveis tant en encreuaments com en paral·lelismes.

BT

(distàncies en cm)

Aigua Potable

Paral·lelismes

El infraestructura de fibra òptica és un mitjà no metàl·lic, hi ha la possibilitat que operadors que

Gas MP i BP

RELACIÓ AMB ALTRES XARXES DE SERVEIS
Gas AP

2.1.3.9

30
30

Taula 5 Distàncies entre paral·lelismes de serveis
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2.1.3.10

CODIFICACIÓ I ETIQUETATGE

Els elements de registre es codificaran i etiquetaran seguint el següent criteri: Els pericons es codificaran
amb les sigles: PEXXXX
-

PE per definir la propietat de l’Ajuntament al disposar d’aquest codi en pericons existents.

XXXX: definició del codi alfanumèric disponible per l’arqueta. El dígit X defineix el proper codi
disponible de la codificació existent de l’Ajuntament

1. Gas AP: Canal de gas d'alta pressió.
2. Gas MP i BP: Canal de gas de mitja i baixa pressió.

Sobre plànol ha d’aparèixer la seva codificació, i a camp s’han d’etiquetar amb el codi imprès a una de
les parets de forma centrada utilitzant plantilles i esprai negre. La mida de la lletra ha de ser suficient per
poder ser identificat el codi per una persona d’alçada normal a peu dret des de l’exterior del pericó

3. BT: Baixa tensió.
4. MT i AT: Mitjana tensió i alta tensió.
Anomenarem paral·lelisme al cas en que totes dues canalitzacions transcorren sensiblement
paral·leles, sense que sigui necessari que aquest paral·lelisme sigui estricte.

Els trams de canalització es retolaran sobre plànol mitjançant la secció de la canalització i la distancia del
tram.
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2.2

assenyalades en els Mètodes d'Instal·lació i en els Manuals de Construcció.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.2.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC
El paràgraf 2, de l'article 4, Capítol II, del RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), estableix
l'obligatorietat d'elaboració d'un estudi bàsic de seguretat i salut i no caldrà l'elaboració d'un Estudi
de Seguretat i Salut quan el projecte d'obres no s'inclogui en cap dels supòsits següents:





Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759,08 euros.
Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun moment a més
de 20 treballadors simultàniament.
Que el volum de la mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.
Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

El projecte de instal·lació d’un nou sistema de megafonia a la zona de banys del Parc del Fòrum no
s'inclou en cap dels supòsits esmentats la qual cosa justifica i obliga a l'elaboració d'aquest estudi
bàsic de Seguretat i Salut.
El cost estimat en material i formació de Seguretat i Salut és 3.896,80 € (2,5% del PEM) i es troba
inclòs a dintre de cadascuna de les partides del pressupost.
2.2.2 INTRODUCCIÓ
El present estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix les prevencions de riscos d'accidents laborals i de
danys a tercers, que puguin derivar de les unitats d'obra previstes per a l'execució d'aquest projecte,
segons queda establert en el capítol II, del Reial Decret 1627 / 1997 de 24 d'octubre (BOE
1997.10.25).
En aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, elaborat d'acord amb les directrius de l'article 6, capítol II,
de l'esmentat RD, s'identifiquen les situacions potencials de risc laboral més típiques de les obres en
desplegaments de xarxes de fibra òptica, i es precisen les normes de prevenció aplicables a aquests
riscos que afavoreixin la seva eliminació o minimització. En aquells casos en què hi hagi riscos laborals
que no puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, es detalla la ubicació en l'apartat
"Mesures extraordinàries de Protecció" per definir les mesures de protecció adequades, establint
mesures alternatives, si cal, tendents a eliminar o, si no controlar i reduir, els riscos d'accidents
laborals.

D'altra banda l'Empresa Constructora no està exempta de dur a terme les seves obligacions en el camp
de la prevenció de riscos laborals, ja que en virtut del Reial Decret està obligada a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’ analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema
d'execució d'obra. En aquest Pla, s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció de
riscos que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució dels nivells de protecció previstos, ni disminuir la valoració econòmica de les que
s'establissin, en el cas, en aquest estudi.
2.2.3 DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs a què es refereix aquest estudi són els inherents a la construcció de canalització subterrània
amb els seus corresponents pericons, instal·lació de bàculs de megafonia i estesa de cables de fibra
òptica en canalització, realitzats conforme es recull en els procediments descrits al Plec de Condicions
Generals i les Normes Internes de Seguretat i Salut. Aquests treballs es citen, detallen i localitzen en el
present projecte.
29
Identificació i descripció dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de treball en les obres,
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els
riscos particulars dels diferents treballs derivats de les diferents unitats d'obra recollides en aquest
projecte.
S'haurà de fer especial atenció als riscos més usuals de les obres, com són les caigudes, talls, cremades,
erosions, caiguda d'objectes, atropellaments i electrocucions, havent d'adoptar en cada moment la
postura més adequada i l'equip de treball més apropiat a les característiques de l'obra que es vagi a
realitzar.
A continuació s'indica una relació, no exhaustiva, dels riscos derivats dels treballs més habituals:
Accidents “in itinere”:





Vehicle particular
Vehicle públic
Vehicle d'empresa
Desplaçament vianants

En totes les unitats d'obra previstes per a l'execució dels treballs d'aquest projecte s'hauran d'aplicar
també, a part de les esmentades normes, les precaucions específiques que el contractista tingui
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Riscos comuns a tots els treballs:


































2.2.4 CONSTRUCCIÓ DE CANALITZACIONS, CAMBRES DE REGISTRE I PERICONS

Utilització de vehicles: Furgonetes.
Utilització de vehicles: Camions.
Utilització de vehicles: Carretons.
Utilització d'eines.
Utilització de maquinària.
Caigudes d'escala, plataformes, bastides o pals.
Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb materials o eines, relliscades).
Caigudes a diferent nivell (rases, precipicis, canvis bruscos de nivell sense proteccions).
Caigudes d'eines, materials o objectes des de nivells superiors.
Aixafament o atrapament per desplaçament de càrregues.
Extensió d'escales inapropiada.
Graons d'escala defectuosos.
Suports de fixació deteriorats o poc sòlids.
Caiguda de la càrrega transportada.
Caigudes de material i rebots.
Projecció de partícules.
Cops amb objectes.
Atropellaments, xocs amb altres vehicles.
Cremades.
Talls, punxades.
Agressions d'animals.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Males condicions meteorològiques.
Incendis i explosions.
Proximitat amb altres serveis (gas, aigua, electricitat, etc.).
Parets de fixació deteriorades o poc sòlides.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Maneig de recipients a pressió.
Sorolls.
Esfondraments o desploms.
Atrapaments per òrgans mòbils.
Sobretensions d'origen atmosfèric. Dies de tempesta.
Tensió de pas i tensió de contacte



















Risc derivat del funcionament de les grues.
Ambient excessivament sorollós.
Generació excessiva de pols.
Gasos tòxics.
Gasos combustibles.
Líquids inflamables.
Aigües residuals.
Trànsit.
Creus amb rierols, rius i ferrocarrils
Desplom i / o caiguda de maquinària i / o eines.
Obertura de clots
Despreniment i / o esllavissament de terres.
Desplom i / o caiguda de les parets de contenció en pous i rases.
Desplom i / o caiguda d'edificacions veïnes.
Fallades d'encofrats.
Fallades d'apuntalament o d'apuntalament.
Bolcada de piles de material.

2.2.5 TREBALLS EN CAMBRES DE REGISTRE, PERICONS I GALERIES DE SERVEI









Risc derivat del funcionament de les grues.
Gasos tòxics.
Líquids inflamables.
Gasos combustibles.
Aigües residuals.
Trànsit.
Inundacions.
Tensions d'estesa de cables.

2.2.6 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primarà la protecció de les persones enfront de l'execució del treball que es
realitza, paralitzant aquest treball quan s'adverteixi risc greu i imminent per als treballadors o terceres
persones en tant s'analitza aquest risc i s'estableixin les mesures de protecció adequades al cas.
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A més, hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària,
les eines de treball i els equips de protecció individual, els quals, han d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Les mesures relacionades a continuació també s'han de tenir en compte i seran d'aplicació en
l'execució dels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.) Que siguin requerits.
2.2.7 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

































Caputxons i beines aïllants
Bastida per Càmeres de Registre
Extractor de fusibles.
Equips per a la posada a terra i curtcircuit.
Utilització d'envasos normalitzats per a transport de combustible.
Plataforma per escales.

2.2.8 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Organització dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions
dins de l'obra.
Senyalització de perill en les rases.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació als nivells exteriors.
Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Els elements de les instal·lacions elèctriques han de tenir proteccions aïllants i interruptor
diferencial.
Revisió periòdica i manteniment d'eines, maquinària i equips d'obra.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
Precaució en la utilització de paviments lliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
Col·locació de mallats en forats horitzontals.
Protectors de goma.
Barana de protecció CR, alçada mínima 90 cm.
Explosímetres.
Extintors.
Ventiladors elèctrics.
Motobombes i electrobombes
Grups electrògens
Ganxo per aixecar tapes de pericons
Tanques i banderoles de senyalització.
Detector d'oxigen.
Detector de gasos tòxics.
Defensa contra aigües.
























Ús de sabates antilliscants en escales.
Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i / o projecció de partícules.
Utilització de calçat de protecció i seguretat d'acord amb les tasques a realitzar degudament
homologats.
Utilització de casc de seguretat homologat.
Utilització de guants homologat per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de guants aïllants homologats per evitar el risc elèctric.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Granota de feina.
Botes d'aigua.
Casc de seguretat.
Bota baixa, de cuir.
Calçat de seguretat contra riscos mecànics.
Armilles, jaquetes, i davantals de protecció contra agressions mecàniques i químiques, cinturons
de subjecció del tronc, faixes i cinturons antivibracions, roba de protecció antiinflamable, armilla
retroreflectant i fluorescent homologat.
Cinturó de seguretat homologat.
Cinturó homologat per Cambres de Registre.
Guants contra agressius químics.
Catifes aïllants.
Ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral ulleres de muntura cassoletes,
pantalles facials, pantalles de soldadors de mà o cap.
Equips de protecció contra caigudes d'altura, arnesos i cinturons de subjecció,
Utilització de les eines més adequades per als diferents treballs.
En presència, encara que sigui temporal, d'atmosferes potencialment explosives, utilitzar les
eines antiguspira, o amb sistema antideflagrant.
Les eines portàtils que s'utilitzen en llocs altament conductors com canonades metàl.liques, o
humides, hauran de ser del tipus III (24V) o bé alimentades per un transformador separador de
circuits, estant aquest fora del recinte on es va a treballar.
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Mai fer servir eines elèctriques amb els peus mullats.
No s'han d'exposar les màquines elèctriques a la pluja, si aquestes no tenen un grau de
protecció a la penetració d'aigua (IP 44 mínim).
Amb les eines pneumàtiques, haurem de prestar especial atenció als riscos derivats de la
projecció de partícules o fragments a gran velocitat i utilitzar-les amb els equips de protecció
individual adequats. Algunes d'aquestes eines poden ser els martells pneumàtics, pistoles, fixa
claus, etc.






En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons
el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per al accidentat.
2.2.12 COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

2.2.9 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció primària en l'obra,
aplicant les tècniques especials per a la immobilització del accidentat fins a l'arribada de l'ambulància, i
de reanimació en el cas d'accident elèctric.

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
Protecció dels buits dels sostres per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'encarregat de l'Obra, i en absència d'ambdós, el Coordinador de
Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que es recullen en el quadre
explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció
decidida i la seva eficàcia:
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL

Accidents de tipus lleu
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i
adoptar les correccions oportunes.

2.2.10 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola portàtil el contingut serà, com a mínim, l'especificat en el paràgraf 3 de
l'annex VI del Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 1997.04.23).

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'haurà de
traslladar als accidentats, per a això, és convenient anunciar en l'obra, i en un lloc ben visible, la llista
dels telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, així com d'ambulàncies, taxis, i
qualsevol altre mitjà de transport, públic o privat, que permeti garantir un ràpid i segur mitjà de
trasllat dels possibles accidentats als centres d'atenció mèdica.

Accidents de tipus greu

2.2.11 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

L'empresa col·laboradora encarregada d'executar les obres associades a aquest projecte, a través de
direcció de l'obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas que ocorri un accident laboral:

Accidents mortals

L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les
lesions.
En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre,

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.

Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver ia les investigacions judicials.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
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A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.



A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals
2.2.13 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:





Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el "full oficial d'accidents de treball ocorreguts
sense baixa mèdica", que es presentarà a la "entitat gestora" o "col·laboradora", en el termini
dels 5 primers dies del mes següent.
Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de treball, que es
presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de
l'accident.
Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es
comunicaran a l'autoritat laboral, telegràficament, telefònicament o per fax, en el termini de
24 hores comptades a partir de la data del sinistre.








2.2.14 NORMATIVA D’APLICACIÓ



A continuació es detalla una llista, no exhaustiva, de lleis, decrets i normes actualment en vigor que
d'una manera directa o indirecta, afecten la prevenció de riscos laborals:






R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), de Disposicions mínimes de Seguretat i de
Salut en les obres de construcció. Transposició al dret espanyol de la Directiva 92/57/CEE de
24 de juny que estableix les disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que s'han d'aplicar
en les obres de construcció temporals o mòbils.
Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 1995.11.10), de Prevenció de Riscos Laborals.
Transposició al dret espanyol de la Directiva 89/391/CEE relativa a l'aplicació de les mesures
per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball, així com les
Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a l'aplicació de la maternitat i dels
joves i al tractament de les relacions de treball temporals, de durada determinada i en
empreses de treball temporal.
R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de Previsió de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
En el BOE 2004.03.10 (pàgina 10.722), es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD
171/2004 de 30 de gener.








Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos
Laborals que modifica la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i inclou
les modificacions que s'introdueixen en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'ordre social, text
refós aprovat per RD 5 / 2000, de 4 d'agost.
R.D. 39/1997, de 17 de gener (BOE 1997.01.31), pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, modificat per RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE 1998.05.01).
R.D. 485/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva
92/58/CEE de 24 de juny.
R.D. 486/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva 89/654/CEE
de 30 de novembre.
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
per als treballadors. Transposició al dret espanyol de la Directiva 90/269/CEE de 29 de maig.
R.D. 374/2001, de 6 d'abril (BOE 1901.05.01), sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Transposició al
dret espanyol de la Directiva 98/24/CE, del Consell, de 7 d'abril i de la Directiva 2000/39/CE, de la
Comissió, de 8 de juny.
R.D. 614/2001, de 8 de juny (BOE 2001.06.21), sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
R.D. 349/2003, de 21 de març (BOE 2003.04.05), pel qual es modifica el RD 665/1997, de 12 de
maig, (BOE 1997.05.24), sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als
agents mutàgens.
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 1997.08.07), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
R.D. 773/1997, de 30 de maig (BOE 1997.06.12) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. En el BOE 1997.07.18
(pàgina 22094) es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD 773/1997 de 30 de maig.
R.D. 212/2002, de 22 de febrer (BOE 2002.03.01), pel qual es regulen les emissions sonores en
l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de la
Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure.
Llei 37/2003, de 17 de novembre (BOE 18/11/2003), del soroll. Transposició al dret espanyol de la
Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002.
R.D. 524/2006, de 28 d'abril (BOE 04/05/2006), pel qual es modifica el RD 212/2002, de 22 de
febrer (BOE 2002.03.01) pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn deguda a
determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de la Directiva
2005/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es
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modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure.
R.D. 286/2006, de 10 de març (BOE 2006.03.11), sobre protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Transposició al dret
espanyol de la Directiva 2003/10/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer de
2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'exposició dels
treballadors als riscos derivats dels agents físics ( soroll).
O.M. de 14 de març de 1960 (BOE 1960.03.23) sobre normes per a la Senyalització d'obres a
les carreteres.
O.M. de 31 d'agost de 1997 (BOE 1987.09.18) sobre senyalització, abalisament, defensa,
neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. Modificada per R.D. 208/1989 de 3 de
febrer (BOE 1989.03.01) pel qual s'afegeix l'article 21 bis i es modifica la redacció de l'article
171.bA del Codi de circulació.
RD 842/2002 de 2 d'agost (BOE 1902.09.18) pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a
baixa tensió.
Sr 3151/1968 de 28 de novembre (BOE 1968.12.27), pel qual s'aprova el Reglament de línies
elèctriques aèries d'Alta Tensió.
R.D. 769/1999 de 7 de maig (BOE 1999.05.31), pel qual es dicten les disposicions d'aplicació
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE relativa als equips de pressió i es
modifica el RD 1244/1979 de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
R.D. 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 2005.11.05), sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a
vibracions mecàniques. Transposició al dret espanyol de la Directiva 2002/44/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002.
R.D. 396/2006, de 31 de març (BOE 1906.04.11), pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Transposició al dret espanyol de la Directiva 2003/18/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 de març de 2003, per adaptar la normativa espanyola a la comunitària.
R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels Serveis de Protecció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Llei 32/2006, de 18 d'octubre (BOE 2006.10.19), reguladora de la subcontractació al sector de
la Construcció. Té per objecte millorar les condicions de treball del sector, en general, i les
condicions de seguretat i salut dels treballadors d'aquest, en particular.

2.2.15 MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ
OBRA D'ALT RISC LABORAL
Encreuament amb línia elèctrica d'A.T. de 20 KV reglamentada.
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Les mesures extraordinàries de protecció i prevenció es detallen en l'apartat "Treballs propers a la
línia d'energia elèctrica"
No es començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva execució.
OBRA D'ALT RISC LABORAL
Cruïlla de carretera
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera, demanant el tall
de trànsit si cal mentre durin els treballs d'estesa i fixació del cable entre els esmentats pals. Si el
trànsit és dens es s’instal·laran a banda i banda de la carretera marcs de fusta amb l'alçada suficient
perquè permeten subjectar el cable per sobre de la via mentre duren els treballs d'estesa i fixació en
les obertures afectats. No es començaran els treballs mentre no siguin concedits els permisos per a
executar.
OBRA D’ALT RISC LABORAL
Encreuament subterrani de Carretera
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera. demanant el tall o
desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de vorera i paviment. Si
la densitat del trànsit rodat ho aconsella i el desviament de trànsit és improcedent per seguretat
urbana, l'obra es realitzarà en dues fases, en la primera s'executarà la canalització d'una de les
meitats de la calçada permetent el trànsit rodat per l'altra meitat i quan es pugui reposar el trànsit
rodat a la primera meitat, s'executarà l'obra de la segona. En tot moment estarà vigilat el trànsit
rodat per dues persones que establiran la prioritat de pas en cada sentit de circulació no es
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començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva execució.
OBRA D’ALT RISC LABORAL

2.2.16 RISCOS ELÈCTRICS
2.2.16.1 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ

Cruïlla de riu
La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia
respecte a les persones o les instal·lacions.

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
S'evitarà transportar els pals i material pesat a través de la conca del riu o rierol, utilitzant per a això
el pont més pròxim, i es extremar les precaucions a la zona de treball a la riba, senyalitzant i abalisats
si cal aquesta zona. No es començaran els treballs mentre no siguin concedits els permisos per a la
seva execució.

Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte:



OBRA D’ALT RISC LABORAL
Encreuament del riu amb llit canalitzat
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
S'evitarà transportar els pals i material pesat a través de la conca del riu, utilitzant per a això el pont
més pròxim, i es extremar les precaucions a la vora canalitzada, senyalitzant i abalisats si cal la zona
de treball.
OBRA D’ALT RISC LABORAL
Treballs de canalització subterrània en via pública que afecten a vorera i calçada
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres en la calçada, demanant el tall o
desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de vorera i paviment.
No es començaran les obres mentre no siguin concedits els permisos per a executar.
NOTA: Aquesta informació no eximeix de l'adopció, per part del personal d'obra, de totes les
mesures, precaucions i requeriment dels mitjans necessaris per a la realització dels treballs, tal com
recull en els Mètodes i manuals de Construcció / Instal·lació corresponents.

Els accidents elèctrics presenten un índex de gravetat molt alt. La causa fonamental de les lesions és la
intensitat del corrent que circula pel cos humà unida a la durada del xoc elèctric. Les instal·lacions en
baixa tensió, i les de corrent altern en baixa freqüència, són les que produeixen major nombre
d'accidents elèctrics.
Els contactes elèctrics es divideixen en dos: directes i indirectes. El directe és el produït al contacte de les
persones amb les parts actives dels materials o equips (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió; REBT
MI BT 001). Per considerar satisfeta la protecció contra contactes directes a les instal·lacions elèctriques,
es prengués una de les següents mesures (REBT MI BT 021):




Interposició d'obstacles.
Allunyament de les parts actives de la instal·lació.
Recobriment de les parts actives de la instal·lació.

El contacte indirecte es produeix quan les persones contacten amb massa posades accidentalment sota
tensió (REBT MI BT 001). Les masses comprenen, normalment:




Les precaucions específiques per a cada tipus de risc enumerat, estaran detallades en les Normes De
Seguretat i Higiene en el Treball de l’empresa instal·ladora.

Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon
estat de conservació.
També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com
si estigués sota tensió.

Les parts metàl·liques accessibles dels materials i equips elèctrics.
Els elements metàl·lics en contacte amb les superfícies exteriors de materials o equips alimentats
amb corrent elèctric.
Tot objecte metàl·lic situat en la proximitat de parts actives no aïllades.

Les mesures de protecció contra contactes indirectes poden ser:
Classe A
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Separació de circuits
Ocupació de petites tensions.
Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció.
Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses.
Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció.
Connexions equipotencials.

Classe B




Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (diferencials).
Posada a terra de les masses i dispositius de tall per tensió de defecte.
Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (fusibles o
interruptors magnetotèrmics).

La posada a terra permet per evitar que les màquines quedin sotmeses a tensions superiors a les de
seguretat (Vs = I x RT)
L'elecció de la sensibilitat del diferencial, queda determinada en complir la relació R <= 50/ls en locals
i emplaçaments secs. I per R <= 24/ls, en locals o emplaçaments humits. Sent ls el valor de la
sensibilitat de l'interruptor a utilitzar. Existeixen dispositius diferencials amb els valors següents:
per a alta sensibilitat (30mA);













mitjana sensibilitat (300, 500, 650mA);
Baixa sensibilitat 1 A, 2 A i 3 A.
Les proteccions més comuns són els dispositius associats a la posada a terra: Com són els dispositius
de tall per intensitat de defecte (curtcircuits fusibles o interruptors magnetotèrmics).
S'han de revisar els falsos contactes i males connexions que fan augmenti la resistència en ells, això
provoca un augment de la intensitat en el circuit, produint punts calents que, en la majoria dels casos
són el punt d'ignició dels incendis.
Els aparells fusibles com els dispositius de tall per sobre intensitat han d'estar protegits per elements
apaga espurnes i de fosa.
2.2.16.2 TREBALLS PROPERS A LA LÍNIA D'ENERGIA ELÈCTRICA
La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte:

Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon
estat de conservació.
També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com
si estigués sota tensió.
L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o desmuntatge
propers a línia d'energia d'Alta Tensió.
No s'han d'introduir vehicles amb càrrega alta per sota de les línies elèctriques.
Assegurar-se que les parts de les grues mòbils dels camions es fixen abans de passar per sota de
les línies elèctriques i que no es maniobra amb les esteses en la seva proximitat, de manera que
una falsa maniobra pugui generar un contacte. Una persona vigilarà o estar proveïda de mitjans
de senyalització que permetin ordenar la parada immediatament si és necessari. En cas de
contacte del camió amb la línia aèria es procurarà en primer lloc realitzar la desconnexió baixant
la part mòbil i en cas de no aconseguir-ho es abandonarà el camió SALTANT, mai es baixarà fent
contacte a la vegada en el camió i el terreny.
El personal que no participi en la maniobra de la grua romandrà allunyat de la mateixa.
Quan calgui transportar objectes llargs per sota de les línies aèries cal assegurar-se que estan en
posició horitzontal i que no sobrepassen la distància de seguretat.
Les distàncies de seguretat en línies aèries d'Alta Tensió estan fixades en el Reglament de línies
elèctriques aèries d'alta tensió (4 m fins a 66 kV i 5 m per a tensions superiors).
Es suspendran els treballs quan amenaci tempesta.
Sempre s'han de complir les directrius marcades en: el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i
el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió

2.2.16.3 TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES
La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte:



Es demanarà informació, amb plànols de detall, a l'Ajuntament, empreses de subministrament
elèctric i de gas de tots els serveis que subministren en canalització subterrània que discorren a
l'àrea afectada per les obres a realitzar.
Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon
estat de conservació.
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També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica
com si estigués sota tensió.
L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o
desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió.

2.2.16.4 PARAL·LELISME
Es diu que hi ha paral·lelisme quan la canalització de telecomunicacions i la d'altres serveis discorren
sensiblement paral·leles, això pot produir-se en el pla horitzontal i vertical, havent evitar aquest últim
cas, és a dir que una canalització discorri per sobre d'una altra.
En cas de paral·lelisme amb xarxes de distribució d'energia elèctrica, semàfors, enllumenat públic,
etc. s'ha de mantenir una separació adequada, havent-se establert aquesta segons la norma UNE
133.100, en 25 cm. amb línies d'alta tensió i 20 cm. amb les de baixa tensió.
Es considera com a límit entre baixa i alta tensió els 500 volts segons la norma esmentada
2.2.16.5 CRUÏLLA
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Anomenem encreuament al cas en què es troben els traçats de les dues canalitzacions.
Les separacions mínimes que s'han de mantenir en el cas de encreuaments són les mateixes que per
al paral·lelisme, és a dir, 25 cm. per a alta tensió i 20 cm. per a baixa tensió.
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2.2.17 FITXES TÈCNIQUES

2.2.17.2 ULLERES PROTECTORES CONTRA IMPACTES

2.2.17.1 CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC

1. Casquet emmotllat de material plàstic (1)
2. Anelles roscades per suport i retenció de vidre en matèria plàstica (1)
3. Vidre inactínic de 50 mm. De diàmetre
4. Ocular protector de plàstic incolor de 50 mm. De diàmetre
5. Cadeneta regulable amb protector de goma
6. Dispositius d'alumini anoditzat per ventilació indirecta
7. Cinta de cautxú regulable mitjançant 2 sivelles metàl·liques

Material incombustible resistent a greixos, sals i aigües
Classe n aïllant a 1.000 v i classe e 4T aïllant a 25.000 v
Material no rígid hidròfug, fàcil neteja i desinfecció
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14. Feltre de lona aprestada de 5 mm. De gruix*

2.2.17.3 BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III

15. Puntera metàl·lica
16. Rebló d'acer pavonat*
17. Ullets inoxidables de llautó niquelat*
18. Replè de jute aprestat*
* Aquestes matèries primeres podran substituir-se per altres similars previ coneixement i aprovació del
client
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1. Sola vulcanitzada d'acer-nitril
2. Palmell de muntatge de cuir artificial adobat al crom, de 3 mm. de gruix amb plantilla adherida de
jute*
3. Prevulcanització amb làser
4. Replè del talo de fusta de pollancre de 20 mm. de gruix*
5. Contrafort de roba endurida amb resina*
6. Tall de pell " boix-calf"
7. Talonera reforç pell "boix-calf"
8. Tall de pell " boix-calf"
9. Foam de 9 mm. De gruix*
10. Serratge adobat al crom
11. Bordet d'hule plastificat*
12. Folre de lona de coto aprestat de 0,4 mm. De gruix
13. Llengüeta de pell "boix-calf"
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2.2.17.4 CINTURÓ DE SEGURETAT

2.2.17.5 DAVANTAL DE CUIR PER SOLDADOR
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1. Davantal*
1.1. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada
1.2. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada
2. Corretja amb sivelles de 160 * 20 mm
3. Corretja amb sivelles de 220 * 20 mm
4. Reforços
5. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm
6. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm
* El gruix del cuir serà de 2mm aprox.
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2.2.17.6 PANTALLA PER SOLDADOR

2.2.17.7 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
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1. Carcassa de fibra de vidre amb poliester emmotllat en una sola peça
2. Marc fixa d'akulon
3. Marc lliscant en material acrílic
4. Cristall pla inactínic
5. Fleixos de retenció de cristalls de xapa d'acer estampada
6. Cristall pla incolor
7. Reblons de llautó recobert de poliamida
8. Mànec de material acrílic o fusta
9. Molla de filferro d'acer de 1 mm. De diàmetre
10. Casquet guia per resort de poliamida
11. Tirant amb gallet de poliamida
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2.2.17.8 SENYALS D’OBLIGATORIETAT

2.2.17.9 SENYALS DE PERILL

42
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2.2.17.10

SENYALS DE PROHIBICIÓ

2.2.17.11

SENYALS DE D’INFORMACIÓ
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2.2.17.12

SENYALS CONTRAINCENDIS
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2.2.17.13

BANQUETES AÏLLANTS
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2.2.17.14

ÚS DE BASTIDES SOBRE BORRIQUETES

2.2.17.15

PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS
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INCORRECTE

CORRECTE

1. Xarxa de poliamida de fil de 4mm. de gruix
2. Ganxos incorporats al forjat al abocar el formigó
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2.2.17.16

EXECUCIÓ D’APUNTALAMENT D’EXCAVACIÓ
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1. Mallat col·locat en la cara superior
2. Rodó electrosoldat
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2.2.17.17

ÚS D’ESCALES DE MÀ
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2.2.17.18

ENCREUAMENT DE RASES
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INCORRECTE

CORRECTE
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INCORRECTE

CORRECTE
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2.2.17.19

ANCORATGES DE MAQUINÀRIA

2.2.17.20

SUSTENCIÓ DE CÀRREGUES
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INCORRECTE

CORRECTE

INCORRECTE
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CORRECTE
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2.2.17.21

EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2.2.17.22

CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
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INCORRECTE
INCORRECTE

CORRECTE
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CORRECTE

Infraestructura pel desplegament de xarxes de fibra òptica al Nucli Antic de l’Escala

2.2.17.23

2.2.17.24

PROTECCIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS

MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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INCORRECTE

CORRECTE
INCORRECTE

Ref: Pla Barris L’Escala
B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / L l o n c h , 9. 1er 2a 08201 S a b a d e l l
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

CORRECTE
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2.2.17.25

CREUAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

2.2.17.26

SOLDADURES ELÈCTRIQUES
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INCORRECTE
INCORRECTE

CORRECTE
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CORRECTE
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2.2.17.27

ÚS DE DÚMPER

2.2.17.28

CASETA D’OBRES PORTÀTIL
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INCORRECTE

CORRECTE
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2.2.17.29

CASETA PER A VESTUARIS I SERVEIS
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2.2.17.30

CASETA PER A SERVEIS D’OBRA

2.2.17.31

CASETA PER A FARMACIOLA D’OBRA
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2.2.17.32

CASETA PER A MENJADOR D’OBRA

2.2.17.33

DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL
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2.2.17.34

SENYALITZACIÓ DE DESVIACMENTS PER OBRES

2.2.17.35

FULL D’EXEMPLE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT
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