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1.

ANTECEDENTS

En data març de 2017 es procedí a la redacció de la Memòria Valorada de la nova línia de
baixa tensió (L.B.T) al veïnat de Beuda, en qual es definien les obres de millora del
subministrament elèctric dels nuclis de Beuda i del Veïnat de Baix, segons proposta
presentada per Bassols Energia. S.A.
Aquest document preveia un tram soterrat a través de la pròpia vialitat del nucli de Beuda
fins connectar amb la xarxa aèria existent que comunica amb el veïnat de Baix, procedint a
la substitució dels suports de fusta existents per torres metàl·liques.
Per altra banda, l’Ajuntament té prevista l’execució de les obres corresponents a la millora
de l’abastament d’aigua de Beuda, des del nou pou de Segueró, obres que inclouen la
implantació d’una nova canonada d’aigua potable entre la intersecció en l’accés al veïnat de
Baix i la zona de les bústies, després de la travessa de la riera de Capellada pel pont de la
carretera.
Tenint en consideració que està previst l’obertura d’una rasa per a la col·locació del tub
d’aigua potable, s’ha estudiat la possibilitat de millorar el subministrament elèctric del veïnat
de Baix, a través d’una canonada soterrada que transcorreria per la mateixa rasa de l’aigua
en un tram molt important. Caldria completar un tram inicial des de l’ET fins a la carretera, i
un tram final des de la intersecció amb l’accés fins al veïnat de Baix.

2.

ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’Ajuntament de Beuda ha encarregat a l’empresa Terrer d’Enginyeria i Consultoria, S.L. la
redacció del Projecte de la nova línia soterrada de baixa tensió (LBT) al veïnat de Baix i
obres complementàries de millora de l’abastament d’aigua de Beuda.

3.

RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

Per a la redacció del present projecte s'ha tingut en compte els següents estudis:
-

Topografia de la zona
Memòria Valorada de la nova línia de baixa tensió (L.B.T) al veïnat de Beuda (març

-

2017
Projecte de millora de l’abastament d’aigua de Beuda des del nou pou de Segueró

-

(març 2018)
Dades aportades per l'Ajuntament
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4.

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és definir i valorar les obres de la nova línia soterrada de baixa
tensió (L.B.T) al veïnat de Baix de Beuda, considerant també les obres complementàries que
comporten l’execució d’aquesta línia elèctrica.
Aquest projecte inclou i modifica part de les obres del Projecte de millora de l’abastament
d’aigua de Beuda des del nou pou de Segueró.

5.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

El present projecte valora l’alternativa soterrada independent de subministrament elèctric al
veïnat de Baix, en contra de l’opció inicialment prevista inclosa a la Memòria Valorada de la
nova línia de baixa tensió (L.B.T) al veïnat de Beuda, que preveia un primer tram soterrat a
través del nucli de Beuda per finalitzar millorant la xarxa aèria fins al nucli del veïnat de Baix.
La proposta que es presenta en el present document apareix perquè es preveu executar les
obres de millora de l’abastament d’aigua de Beuda, que inclouen la implantació d’una
canonada entre l’accés al veïnat i la zona de les bústies, passant pel costat de l’actual ET que
dóna subministrament a tot aquest sector.
S’ha considerat finalment l’opció soterrada independent, malgrat ésser econòmicament més
costosa, pels motius que s’indiquen a continuació:
-

Impacte paisatgístic molt inferior. El soterrament total de la línia permet el
desmantellament i retirada de la línia aèria, evitant l’impacte paisatgístic que
representa.

-

No s’afecta el nucli de Beuda. El traçat independent per la carretera que dóna accés
a la guixera permet que no calgui actuar dins el nucli de Beuda, evitant la reposició de
paviments, sempre difícil d’integrar, i la segura afectació de serveis existents.

-

Increment de potència elèctrica subministrable. Es connecta directament a l’estació
transformadora amb cable de 4x240 mm² Al 0,6/1 kv, fet que permet poder disposar de
més potència en el veïnat de Baix de Beuda.

-

Descàrrega de la xarxa existent. La connexió del veïnat de Beuda a la nova línia
redueix la potència que suporta la línia actual, permetent així poder disposar de la
potència sobrant per a possibles ampliacions en el nucli de Beuda.

-

Millora en el manteniment de la xarxa. L’execució d’una línia soterrada redueix les
despeses de manteniment del tram de línia aèria i el risc que pugui haver-hi alguna
afectació produïda per nevades intenses.
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Per tots aquests motius es considera que la solució que es projecta millora la solució
inicialment prevista en el projecte que es va redactar.

6.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

L’obra que es preveu executar consisteix en el subministrament i estesa d’una línia de baixa
tensió entre l’ET i el veïnat de Baix.
Partint de l’ET, el primer tram transcorre per un camí que se situa entre les feixes d’uns camps,
en una longitud aproximada de 188 m.
Aquest primer tram discorre a la vora de l’actual xarxa de distribució d’aigua potable, que
alimenta l’hidrant del veïnat de Baix.
Després d’aquest primer tram la canonada s’introdueix a la calçada de la carretera, per
continuar per aquesta, en un segon tram de 330 ml fins la intersecció amb el camí d’accés al
veïnat de Baix.
En aquest segon tram la línia de baixa tensió es col·loca a la mateixa rasa que la canonada
d’aigua potable prevista en el projecte de millora de l’abastament d’aigua de Beuda. Es tindrà
cura de no afectar la xarxa de distribució existent que alimenta l’hidrant.
El tercer tram, de 184 ml, correspon al camí d’accés al veïnat de Baix. La línia de baixa tensió
se situa a la mateixa rasa que la canonada que alimenta el veïnat de Baix, que queda
substituïda per una de nova.
En tots els casos es preveu la formació d’arquetes cegues que permetin l’estesa del cable,
deixant un espai de rasa sense tapar, amb els tubs passants, per tal de facilitar l’estesa del
cable elèctric. Un cop col·locat el cable les rases es tapen segons la tipologia que convingui.
Caldrà senyalitzar adequadament aquests punts mentre estiguin obertes les rases.
Es preveu també la col·locació de dos armaris de distribució per alimentar els diversos
habitatges del veïnat.
La totalitat de les obres es preveu executar amb rasadora, seguint tres tipologies de rasa, en
funció de la seva ubicació i els serveis que s’hi col·loquen:
-

Rasa en terres baixa tensió: Es preveu l’execució d’una rasa de 0,40x1,00 amb
rasadora i la col·locació, a la part inferior, de dos tubs de PEAD Ø 160 mm
formigonats, un dels quals utilitzat per el pas del cable elèctric de 4x240 mm² Al 0,6/1
Kv. Per sobre del dau de formigó es col·loquen dues plaques senyalitzadores de
PEAD, procedint-se finalment al replè amb material seleccionat de l’excavació i a
l’estesa d’una capa de tot-ú de 10 cm.
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-

Rasa en camí pavimentat de baixa tensió i aigua: Es preveu l’execució d’una rasa
de 0,40x40x1,00 amb rasadora i la col·locació, a la part inferior, de dos tubs de PEAD
Ø 160 mm formigonats, un dels quals utilitzat per el pas del cable elèctric de 4x240
mm² Al 0,6/1 Kv. Per sobre del dau de formigó es col·loquen dues plaques
senyalitzadores de PEAD. Per sobre es col·locarà un llit de sorra de 10 cm i el tub
d’aigua potable de PEAD Ø 75 mm, 16 atm i cinta de senyalització, amb un gruix total
de sorra de 46 cm. A continuació es finalitzarà la rasa amb una capa de 10 cm de
formigó HM-15 i 4 cm de mescla bituminosa D-12, previ reg d’adherència.

-

Rasa camí en terres de baixa tensió i aigua. Es preveu l’execució d’una rasa de
0,40x40x1,00 amb rasadora i la col·locació, a la part inferior, de dos tubs de PEAD Ø
160 mm formigonats, un dels quals utilitzat per el pas del cable elèctric de 4x240 mm²
Al 0,6/1 Kv. Per sobre del dau de formigó es col·loquen dues plaques senyalitzadores
de PEAD. Per sobre es col·locarà un llit de sorra de 10 cm i el tub d’aigua potable de
PEAD Ø 110 mm, 16 atm i cinta de senyalització, amb un gruix total de sorra de 30 cm.
A continuació es finalitzarà la rasa amb una capa de tot-ú de 30 cm.

Es complementa la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’una vàlvula de comporta Ø 100
mm a l’inici del ramal de veïnat de Baix, dins una arqueta registrable de 60x60 cm, i la
implantació d’un hidrant soterrat H-100 en el veïnat de Baix. També es preveu la reposició de
les escomeses existents.
La xarxa de baixa tensió inclou també la col·locació de dos armaris de distribució amb caixa
Cahors 555014 dins armari prefabricat monobloc tipus nínxol de 0,80x1,85.

7.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de les obres el de 3,- mesos, a partir de
l'aixecament de l'Acta de Replanteig.
Un cop acabades les obres es realitzarà l'Acta de Recepció, a partir de la qual, s'obrirà un
període de garantia d'1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podrà retirar l'aval dipositat.

8.

PRESSUPOST DE LES OBRES
8.1.

Pressupost d'Execució Material aproximat

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de:
// 50.035,56 € //
Cinquanta mil trenta-cinc euros i cinquanta-sis cèntims.
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8.2.

Pressupost abans d’IVA

El Pressupost abans d’IVA puja a la quantitat de
// 59.542,31 € //
Cinquanta-nou mil cinc-cents quaranta-dos euros i trenta-un cèntims.

8.3.

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs)

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de:
// 72.046,20 € //
Setanta-dos mil quaranta-sis euros i vint cèntims.

9.

CONSIDERACIONS FINALS
9.1.

Compliment de la Normativa vigent

En la redacció del Projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent
detallant-se en el Capítol II del Plec de Condicions.

9.2.

Revisió de preus

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu i concepte, si el Plec de Clàusules TècnicoAdministratives no ho indica explícitament.

9.3.

Classificació del Contractista

Per a la realització d'aquestes obres se seguirà allò disposat a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

9.4.

Posada en funcionament de l’obra

Les obres que comprèn el present projecte no suposaran a l’Ajuntament cap increment de
despesa corrent, per tant, segons l’art. l’art. 7.3 de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, no s’inclou en el projecte la memòria
que avaluï aquesta despesa i el seu finançament.
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10.

CONCLUSIÓ

Les obres que comprèn el present Projecte són completes i suficients d’acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) les obres es classifiquen
com de primer establiment.
Amb els documents que acompanyen el projecte s'estima suficientment detallat per poder
realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres.

Beuda, juliol de 2018

XAVIER MASIP I OTZET
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 8036
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ANNEX NÚM. 1
Estudi de seguretat i salut

Seguretat i Salut - ANNEX I

ANNEX NÚM. 1 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1 DADES DE L’OBRA
Obra

: Projecte de la nova línia soterrada de baixa tensió (LBT) al veïnat
de Baix i obres complementàries de millora de l’abastament d’aigua
de Beuda

Emplaçament

: municipi de Beuda

Localitat

: Beuda

Promotor

:Ajuntament de Beuda

Termini d’execució

: 3 mesos

1.2 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

1.3 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT
Segons l’article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, donat que el nombre de
projectistes és d’un, i el nombre d’empreses instal·ladores/constructores serà,
presumiblement, de més d’una, el promotor no ha de designar a cap coordinador en matèria
de seguretat i salut en la fase d’elaboració del projecte, però si que ho haurà de fer en la
fase d’execució de l’obra.

1.4 RISCS ESPECIALS
En l’obra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs
especials.

1.5 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
En base a l’article 7è., i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a
l’aprovació d’aquesta administració.
1
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Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è. Del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants del treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11é.).

1.6 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del R.D. 1627/1997. Estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l’article 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)", durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte las
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut del
treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses.
f)

La recollida del materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes.
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms.
2
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j)

Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15é de la Llei 31/95 són els següents:
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l’origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f)

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i)

Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
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1.7 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES
1.7.1

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l’annex IV de R.D. 1627/97.
1.7.1.1 Disposicions mínimes generals aplicables a qualsevol obra inclosos els llocs
de treball

DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL RISC

PREVISIÓ

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accés de resistència dubtosa
Instal·lacions de
Subministrament d’energia
Vies i sortides d’emergència

NO

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

NO

Detecció i lluita contra incendis

SI

Ventilació
Exposició de riscs particulars
Temperatura
Il·luminació
Portes i portals
Seguretat

NO
NO
SI
NO
NO

Instal·lacions d’acord a
Normativa
Lliure d’obstacles, senyalitzats
i suficientment il·luminades.
Recorreguts de menys de
25m. Fins a la sortida segura
Elements d’extinció fàcilment Extintor mòbil de 6
accessibles
Kg a menys de 15m.
lloc de treball
Segons O.G.S.H.T.

Vies/zones circulació perilloses
Molls i rampes de càrrega
Espais de treball
Primers auxilis

SI
NO
SI
SI

Serveis higiènics
Locals de descans/allotjament
Dones embarassades o mares
"mares lactants"

SI
NO
NO

SI

MESURES PREVENTIVES

Segons O.G.S.H.T.
Il·luminació mínima 100 lux
Sistema que impedeixi la
sortida de rails de portes
corredores.
Sistema que impedeixi la
baixada de les portes que
obrin cap a dalt.
Senyalització. Les portes
automàtiques disposaran de
parada d’emergència i
quedaran obertes en cas de
fallada d’energia.
Traçat marcat i segur
Segons O.G.S.H.T.
Cartell amb telèfon i nom
servei urgències i evacuació
Segons O.G.S.H.T.

4
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Roba adequada
Llumin.fixes/portàtil

Farmaciola
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1.7.1.2 Disposicions mínimes aplicables a obres a l’interior dels locals
DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL RISC

PREVISIÓ

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS
TÈCNIQUES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos de resistència
Dubtosa
Portes d’emergència

NO

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

NO

Ventilació
Temperatura
Sols, parets i sostre dels locals

NO
NO
NO

Lliure d’obstacles, senyalitzats
i suficientment il·luminades.
Recorreguts de menys de
25m. Fins a la sortida segura
Segons O.G.S.H.T.
Segons O.G.S.H.T.
Roba adequada
Superfícies llises, sense forats
o plans inclinats perillosos,
fixes estables i no relliscosos.
Murs nets.
Senyalitzar els murs
transparents i fabricats amb
materials segurs.
En general es complirà la
O.G.S.H.T.

Finestres i vans d’il·luminació
central
Portes i portals

NO

Vies de circulació
Escales mecàniques i cintes
rodants
Dimensions i volum d’aire en
els locals

NO
NO

NO

NO

Número, dimensions i posició
segons el caràcter i ús del
local.
Sistema que impedeixi la
sortida de rails de portes
corredores.
Sistema que impedeixi la
baixada de les portes que
obrin cap a dalt.
Senyalització.
Les portes automàtiques
disposaran de parada
d’emergència i quedaran
obertes en cas de fallada
d’energia.
Traçat marcat i segur

Superfície i alçada dels locals
suficients per a un treball
segur.

5
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1.7.1.3 Disposicions mínimes aplicables a obres a l’exterior dels locals
DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL RISC

PREVISIÓ

MESURES PREVENTIVES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos de resistència
Dubtosa
Caiguda d’objectes
Caigudes d’altura

NO

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

SI
SI

Factors atmosfèrics
Pluja i/o vent fort
Bastides i escales
Aparells elevadors
Vehicles i maquinària

SI

Proteccions personals
a.- Proteccions caigudes a
murs d’altura superior a 2m.
b.- Muntatge, connexionat i
provat, dels elements a
instal·lar en alçada, abans de
la seva instal·lació. En cas de
no ser possible, utilitzar grua
amb cistella especialment
dissenyada.
Prohibició de treballar en cas
de pluja o vent fort

NO
NO
SI

Instal·lacions màquines i
Equipament

SI

Moviment
de
terres
i
excavacions
Cobriment
de
terres,
Caigudes, Cops a mans o
peus
Instal·lacions de distribució
d’energia

SI

Estructures metàl·liques o de
formigó, encofrats i peces
Prefabricades pesades
Caigudes,
cops,
talls,
punxades mans i peus
Altres treballs específics

1.7.2

NO

SI

Revisió/inspecció segons
normativa.
Conductors i/o operadors
especialitzats
S’ajustaran a la seva
normativa específica. Només
s’utilitzaran per allò que han
estat dissenyades.
Talussos i apuntalaments

Segons normativa.
Treballar sempre sense
tensió.
Proteccions personals

PROTECCIONS
TÈCNIQUES

Casc homologat
Baranes resistents
de 90 cm d’alçada
amb vora de
protecció i
passamà intermig.
Cinturó de
seguretat

Vestit
impermeable
Cinturó seguretat

Casc homologat
Guants de cuir

Casc homologat
Guants de cuir
Botes de seguretat

NO

Riscos particulars de diferents treballs de l’obra.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, descrites anteriorment,
s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant
que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables
a d’altres feines.
6
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

-

-

-

1.7.2.1 Mitjans i maquinària
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues..)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

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

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

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

1.7.2.5 Fonaments
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

1.7.2.6 Estructures
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
8
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-

Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

1.7.2.7 Ram de paleta
-

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

1.7.2.8 Revestiments i acabats
-

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

1.7.2.9 Instal·lacions
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

9
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1.7.2.10 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II
del R.D. 1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats
o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica obligui a
la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.8 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...)

1.8.1
-

Mesures de protecció col·lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior
de l’obra com en relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra
10
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-

1.8.2
-

-

1.8.3
-

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de
rases
Utilització de paviments antilliscants
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
Col·locació de xarxa en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

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

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

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

1.10

NORMATIVA APLICABLE

Àmbit local
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

Àmbit autonòmic
ORDRE de 12 de gener de 1998,
per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. DOGC núm.
2565 Data, de 27.01.1998
Decret 352/2004, de 27 de juliol,
pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi. DOGC núm. 4185, de 29.07.2004
Àmbit Estatal
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción. BOE núm. 50, de 19/10/2006
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE núm. 256, de
25/10/1997
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269, de
10/11/1995
LEY 54/2003, de 12 de diciembre,
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298, de 13/12/2003
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. BOE núm. 27, de 31/01/1997
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. BOE
núm. 104, de 01/05/1998
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127,
de 29/05/2006
ORDEN de 9 de marzo de 1971
(Trabajo) por la que se aprueba la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
(1). BOE núm. 64, de 16/03/1971
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REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE núm. 188, de 07/08/97
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE núm. 274, de 13/11/2004
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
señalizacion de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97, de 23/04/1997
"REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "" Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo"" (O. 09/03/1971)" BOE núm. 97, de 23/04/1997
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE núm. 97, de 23/04/1997
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm. 97,
de 23/04/1997
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biologicos durante el trabajo. BOE núm.
124, de 24/05/1997
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE
núm. 124, de 24/05/1997
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE
núm. 140, de 12/06/1997
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60,
de 11/03/2006
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148, de
21/06/2001

Àmbit Salud Laboral
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. (BOE de 13/12/2003)
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Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.(BOE de 24/04/1997)
• Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (BOE de
4/07/1997)
• Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE de
30/03/1998)
• Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Medicina del Trabajo. (BOE núm. 127, de 28/05/2005)
• Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la Seguridad Social. (BOE de 27/06/2005)
• Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el
correspondiente fichero de datos personales. (BOE de 04/01/2007)
• Real Decreto 39/1997 de l7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención. (BOE de 31/01/1997)
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con la exposición Agentes Biológicos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. (BOE de
1/05/1998)
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE de 24/02/1999).
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
(BOE de 1/05/2001)
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• Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo. (BOE de 17/11/2001)
• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
/a exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos. (BOE de 5/04/2003)
• Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE de
22/10/2003)
• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (BOE de 23 /10/2003)
• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevención ajeno. (BOE de 11/06/2005)
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
(BOE de 11/04/2006)
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE de 29/05/2006)
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro. (BOE de 19/12/2006)
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE de 8/08/2000)
• Resolución de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia de la obligación establecida en el
párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos y ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por
cuenta propia. (BOE de 18/02/2004)
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1.11

CONCLUSIÓ

Aquest estudi bàsic, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i recull les
previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Beuda, juliol de 2018

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 8036
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ANNEX NÚM. 2 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS
En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s'apliquen a les diferents unitats d'obra.
Els costos directes d'aquesta justificació es divideixen en els següents apartats:

I.- Preus Bàsics
a) Mà d'obra
b) Maquinària
c) Materials a peu d'obra

II. - Preus auxiliars

III.- Preus de les unitats d'obra
En els preus de les unitats d'obra s'apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al
conjunt de l'obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els
costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant
l'increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzematge, transport de
personal, etc...
Cada preu s'obtindrà aplicant la fórmula:
S
PR = ( 1 + ----) Cn
100
Pr = Preus d'execució del material de la unitat d'obra.
S = Percentatge que correspon als costos indirectes que en aquesta obra és 6.
Cn = Cost directe de la unitat d'obra.
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2.1. - Preus Bàsics

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI
.

QUANTITAT UD
5,782 %

ERGGDJ112

184,000 ML

FECSALSBT

2,000 U

DESCRIPCIÓ

PREU

IMPORT

ACCESSORIS I ALTRES

10,00

57,82

CINTA SENYALITZADORA

0,15

27,60

CAIXA DISTRIBUCIÓ

365,00

730,00

M02

35,100 H

RASADORA DE CADENES ORUGUES

225,00

7.897,50

M0362

12,670 T

MESCLA BITUMINOSA D-12

65,00

823,55

M0403

3,760 H

PALA RETROEXCA. NEUMATICS

35,00

131,60

M0407

1,480 H

MOTOANIVELLADORA

47,12

69,74

M0410

1,480 H

CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG

34,34

50,82

M0413

3,760 H

PICO VIBRANT AMB PLACA 30X33

6,45

24,25

M0420

14,592 H

CAMIO 7 T

35,00

510,72

M0423

0,740 H

CAMIO CISTERNA

33,62

24,88

M0436

0,040 H

FORMIGONERA 160 L

M069P5

1,000 U

NITXOPREF18

2,000 U

O0102

38,220 H

O0106

2,080 H

O0107

168,286 H

NÍNXOL PREFABRICAT FORMIGÓ 1.8 M

290,00

580,00

OFICIAL 1a

21,00

802,62

MANOBRE ESPECIALISTA

20,00

41,60

MANOBRE

3.029,15
1,80

AIGUA

0,55

0,01

70,00

8.206,80

FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5

78,00

15,60

SORRA DE BAGUR

14,93

1,19

82,800 M3

SORRA

15,00

1.242,00

74,000 M3

TOT-Ú ARTIFICIAL

0,020 M3

P0231

117,240 M3

P0232

0,200 M3

P0302

0,080 M3

P0303
P0444

1.404,000 ML

P0502

50,000 U

P0723B

1,000 U

P1326

150,00

0,09

P0208

P100

150,00

18,00

20,000 KG

P09891

0,05

VALV. COMPORTA PLET T. ELAS 100

CIMENT PORTLAND

P0201

P0316A

1,32

1,000 U

FORMIGO DE CENTRAL HM-15

20,00

1.480,00

PLACA PEAD SENYALITZACIÓ

0,95

1.333,80

BLOC 40X20X20

0,40

20,00

30,60

30,60

TAPA I MARC DE FOSA # 60 CM
HIDRANT H-100

184,000 ML

TUB PEAD D. 110 MM PE100 PN 16

132,000 M2

450,00

450,00

7,20

1.324,80

REG D'ADHERENCIA

0,30

39,60

PF05-100

1.404,000 ML

TUB PE D160

3,50

4.914,00

PF20

2.808,000 ML

CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X240 AL

3,50

9.828,00
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2.2. - Preus de les unitats d'obra

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

CAPITOL C01 LBT BEUDA

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL CA LÍNIA B.T.
E103

ML EXCAVACIÓ RASA RASADORA CADENA 0,40X1,0 M
Excavació de rasa amb rasadora de cadenes sobre orugues en tot tipus de terreny, inclòs zones pavimentades de 0,40 x 1,0 m.

O0102

0,025 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

0,050 H

MANOBRE

18,00

0,53
0,90

M02

0,050 H

RASADORA DE CADENES ORUGUES

225,00

11,25

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

12,70

0,76

TOTAL PARTIDA....................................................

E0317

M3 REPLE I PICONAT DE RASES
replè i piconat al 98% del P.M. de rases amb productes seleccionats procedents de l'excavació, inclòs,
si s'escau, reposició de terra vegetal procedent de l'excavació, acopiada al costat de la rasa.

O0107

0,100 H

MANOBRE

18,00

1,80

M0403

0,100 H

PALA RETROEXCA. NEUMATICS

35,00

3,50

M0413

0,100 H

PICO VIBRANT AMB PLACA 30X33

6,45

0,65

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

6,00

0,36

TOTAL PARTIDA....................................................

E0327

0,025 H

MANOBRE

18,00

0,45

M0420

0,050 H

CAMIO 7 T

35,00

1,75

%T01

60,000 %

TAXES ABOCADOR TERRES

2,20

1,32

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

3,50

0,21

TOTAL PARTIDA....................................................

0,100 H

PF05-100

2,000 ML TUB PE D160

P0231
%0115

MANOBRE

18,00

1,80

3,50

7,00

0,120 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15

70,00

8,40

6,000 %

17,20

1,03

COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA....................................................

PF20
%COL_15
%0115

3,73

ML TUB PE D160 2 CIRCUITS
tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .

O0107

E02414

6,31

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'abocador. Inclou taxes abocador.

O0107

RASABT2C

13,44

18,23

ML CABLE 4X240 MM² AL 0,6/1KV
Subministrament i col·locació de cable de 4x240 mm² Al 0,6/1kv a l'interior de tubulars de PEAD Ø 160
m formigonats
4,000 ML CABLE 0,6/1 KV, XZ1 1X240 AL
15,000 %
6,000 %

3,50

14,00

COL·LOCACIÓ

14,00

2,10

COST INDIRECTE

16,10

0,97

TOTAL PARTIDA....................................................

17,07

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI
E1244
P0444
%COL_10
%0115

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

ML SENYALITZACIÓ PLACA PEAD
Subministrament i col·locació de placa de PEAD per a protecció i senyalització de la línia elèctrica.
1,000 ML PLACA PEAD SENYALITZACIÓ
10,000 %
6,000 %

0,95

0,95

COL·LOCACIÓ

1,00

0,10

COST INDIRECTE

1,10

0,07

TOTAL PARTIDA....................................................

E0337A

0,030 H

P0316A

1,000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL

M0407

0,020 H

M0410

0,020 H

M0423
%0115

OFICIAL 1a

21,00

0,63

20,00

20,00

MOTOANIVELLADORA

47,12

0,94

CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG

34,34

0,69

0,010 H

CAMIO CISTERNA

33,62

0,34

6,000 %

COST INDIRECTE

22,60

1,36

TOTAL PARTIDA....................................................

U

0,250 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

0,250 H

MANOBRE

18,00

4,50

%0115

5,25

30,000 %

SENYALITZACIÓ

9,80

2,94

6,000 %

COST INDIRECTE

12,70

0,76

TOTAL PARTIDA....................................................

BASSOLSCGP1

U

0,500 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

3,000 H

MANOBRE

18,00

54,00

FECSALSBT

1,000 U

CAIXA DISTRIBUCIÓ

365,00

365,00

ACCESSORIS I ALTRES

429,50

42,95

COST INDIRECTE

472,50

28,35

%0115

10,000 %
6,000 %

10,50

TOTAL PARTIDA....................................................

E0364ADO18

U

13,45

CAIXA DISTRIBUCIÓ
Subministre i col·locació de la caixa de distribució tipus Cahors mod. 555.014, equipada, dins de nínxol prefabricat, seguint la normativa de la companyia. Inclou la caixa amb tot l'aparellatge.

O0102

%0122_0

23,96

OBERTURA PROVISIONAL PAS LBT
Obertura provisional consistent en deixar els tubs de polietilè passants fins després de col·locar la
línia de B.T. i tapar posteriorment la rasa, seguint els mateixos criteris de projecte. Inclou l'execució
per fases d'aquests petits trams i la senyalització de la rasa mentre està oberta.

O0102
%_SENY

1,12

M3 SUB-BASE GRANULAR S-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3 de tot-ú artificial

O0102

E02444

IMPORT

500,80

NÍNXOL PREFABRICAT DE FORMIGÓ 1.8 M
Subministre i col·locació de nínxol per CGP I CDU de formigó amb porta metàl.lica. Inclou dau de fonament, tots els materials, moviment de terres.

O0102

0,500 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

5,000 H

MANOBRE

18,00

10,50
90,00

NITXOPREF18

1,000 U

NÍNXOL PREFABRICAT FORMIGÓ 1.8 M

290,00

290,00

.

2,891 %

ACCESSORIS I ALTRES

10,00

28,91

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

419,40

25,16

TOTAL PARTIDA....................................................

SUBCAPITOL CB RAMAL INTERCONNEXIÓ BEUDA

444,57

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI
E103

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

ML EXCAVACIÓ RASA RASADORA CADENA 0,40X1,0 M
Excavació de rasa amb rasadora de cadenes sobre orugues en tot tipus de terreny, inclòs zones pavimentades de 0,40 x 1,0 m.

O0102

0,025 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

0,050 H

MANOBRE

18,00

0,90

M02

0,050 H

RASADORA DE CADENES ORUGUES

225,00

11,25

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

12,70

0,76

0,53

TOTAL PARTIDA....................................................

E0322

IMPORT

13,44

M3 SORRA COL.LOCADA
sorra col.locada de pedrera en assentament de canonades.

O0107

0,100 H

MANOBRE

18,00

1,80

P0303

1,000 M3 SORRA

15,00

15,00

%0115

6,000 %

16,80

1,01

COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA....................................................

E0327

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'abocador. Inclou taxes abocador.

O0107

0,025 H

MANOBRE

18,00

0,45

M0420

0,050 H

CAMIO 7 T

35,00

1,75

%T01

60,000 %

TAXES ABOCADOR TERRES

2,20

1,32

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

3,50

0,21

TOTAL PARTIDA....................................................

E0128A

3,73

ML BASE FORMIGO HM-15
Pavimentació amb 10 cm de formigó HM-15 de la part superior de la rasa de 0,40 d'amplada, per col·locar 4 cm de mescla bituminosa, segons detall rasa.

O0107

0,040 H

P0231

0,100 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15

%0115

6,000 %

MANOBRE
COST INDIRECTE

18,00

0,72

70,00

7,00

7,70

0,46

TOTAL PARTIDA....................................................

E116322

17,81

T

8,18

MESCLA BITUMINOSA D-12
mescla bituminosa en calent tipus D-12, àrid granític col.locada i compactada en una capa de 4 cm
de gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinària.

M0362

1,000 T

MESCLA BITUMINOSA D-12

65,00

%001

2,000 %

TRASLLAT MAQUINÀRIA

65,00

65,00
1,30

%0177

5,000 %

MAQUINÀRIA ESTENEDORA I COMPACTADORA PETITA

66,30

3,32

%0114

6,000 %

COST INDIRECTE

69,60

4,18

TOTAL PARTIDA....................................................

73,80

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI
E1142

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

M2 REG D'ADHERENCIA
reg d'adherencia, emulsió catiònica, dossificació 1 kg/m2

P1326

1,000 M2 REG D'ADHERENCIA

0,30

0,30

%0114

6,000 %

0,30

0,02

COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA....................................................

0,32

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL CC RAMAL VEÏNAT BEUDA
E103

ML EXCAVACIÓ RASA RASADORA CADENA 0,40X1,0 M
Excavació de rasa amb rasadora de cadenes sobre orugues en tot tipus de terreny, inclòs zones pavimentades de 0,40 x 1,0 m.

O0102

0,025 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

0,050 H

MANOBRE

18,00

0,53
0,90

M02

0,050 H

RASADORA DE CADENES ORUGUES

225,00

11,25

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

12,70

0,76

TOTAL PARTIDA....................................................

E0322

M3 SORRA COL.LOCADA
sorra col.locada de pedrera en assentament de canonades.

O0107

0,100 H

18,00

1,80

P0303

1,000 M3 SORRA

15,00

15,00

%0115

6,000 %

16,80

1,01

MANOBRE
COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA....................................................

E0327

0,025 H

MANOBRE

18,00

0,45

M0420

0,050 H

CAMIO 7 T

35,00

1,75

%T01

60,000 %

TAXES ABOCADOR TERRES

2,20

1,32

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

3,50

0,21

TOTAL PARTIDA....................................................

0,050 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

0,050 H

MANOBRE

18,00

0,90

P100

1,000 ML TUB PEAD D. 110 MM PE100 PN 16

7,20

7,20

%0115

10,000 %
6,000 %

MATERIAL AUXILIAR
COST INDIRECTE

1,05

9,20

0,92

10,10

0,61

TOTAL PARTIDA....................................................

E122DD

M069P5

U

1,000 U

VALV. COMPORTA PLET T. ELAS 100

150,00

30,000 %

ACCESSORIS I ALTRES

150,00

45,00

%0116_016

20,000 %

COL.LOCACIO

195,00

39,00

COST INDIRECTE

234,00

14,04

6,000 %

10,68

VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 100
Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 100 mm, amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, (brides, reduccions, T,...) col.locada i provada.

%0122_33A
%0115

3,73

ML CANONADA PE. 16 ATM D.110
Subministrament i col·locació de tub de PEAD D. 110 mm, PE100, PN 16, apte per a ús alimentari, inclòs
p.p. de juntes electrosoldades, tes, colzes, reduccions,.... Totalment col·locat, instal·lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

O0102

%AUX_10

17,81

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'abocador. Inclou taxes abocador.

O0107

E110

13,44

150,00

TOTAL PARTIDA....................................................

248,04

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI
E0337A

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

M3 SUB-BASE GRANULAR S-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3 de tot-ú artificial

O0102

0,030 H

P0316A

1,000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL

M0407

0,020 H

M0410

0,020 H

M0423
%0115

OFICIAL 1a

21,00

0,63

20,00

20,00

MOTOANIVELLADORA

47,12

0,94

CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG

34,34

0,69

0,010 H

CAMIO CISTERNA

33,62

0,34

6,000 %

COST INDIRECTE

22,60

1,36

TOTAL PARTIDA....................................................

E1004B

U

2,000 H

OFICIAL 1a

21,00

42,00

O0106

2,000 H

MANOBRE ESPECIALISTA

20,00

40,00

P0502

0,080 M3 MORTER M-40/A
50,000 U

BLOC 40X20X20

58,23

4,66

0,40

20,00

P0232

0,200 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5

78,00

15,60

P0723B

1,000 U

TAPA I MARC DE FOSA # 60 CM

30,60

30,60

%0115

6,000 %

COST INDIRECTE

152,90

9,17

TOTAL PARTIDA....................................................

E05444

U

23,96

ARQUETA 60X60X1,0
arqueta de 60 x 60 x 100 feta a obra amb rajol ceràmic ,arremolinada interiorment,amb tapa i marc de
fosa, totalment acabada.

O0102
E0101

IMPORT

162,03

REPOSICIÓ ESCOMESA
Reposició escomesa consistent en la connexió al nou tub projectat de l'escomesa actual. Totalment
connectada i acabada. Inclou claus, collarí, tub,... i obra civil necessària
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA....................................................

ERGGJU1A

ERGGDJ112
%0116_016
%0115

ML CINTA SENYALITZACIÓ SERVEI
Cinta senyalitzadora de plàstic de xarxa d'aigua potable o xarxa elècrica.
1,000 ML CINTA SENYALITZADORA
20,000 %
6,000 %

0,15

0,15

COL.LOCACIO

0,20

0,04

COST INDIRECTE

0,20

0,01

TOTAL PARTIDA....................................................

E08141

U

1,500 H

OFICIAL 1a

21,00

O0107

1,500 H

MANOBRE

18,00

27,00

P09891

1,000 U

HIDRANT H-100

450,00

450,00

ACCESSORIS I ALTRES

508,50

50,85

COST INDIRECTE

559,40

33,56

%0115

10,000 %
6,000 %

0,20

HIDRANT INCENDIS H-100
hidrant d'incendis H-100 col.locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall pintat vermell
( RAL 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus Belgicast o similar.Inclou senyal de situació d'hidrant.
Totalment instal.lat i connectat.

O0102

%0122_02

100,00

31,50

TOTAL PARTIDA....................................................

SUBCAPITOL CD SEGURETAT I SALUT

592,91

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA
CODI
E55555

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
U

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SEGURETAT I SALUT
Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA....................................................

500,00

PLÀNOLS

NORD

Beuda
BEUDA

VEÏNAT DE
BAIX

1603_01_Sit-emp.dwg

GARROTXA
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LLEGENDA AIGUA POTABLE:

LLEGENDA BT:

Tub existent pead Ø125mm, 10atm

Línia BT de 2 tubs pead corrugats DC Ø160mm
cable 4x240mm² Al 0.6/1Kv

NORD

Tub existent PVC Ø140mm, 10atm
Tub existent Ø63mm, 10atm
Nou tub pead Ø75mm, 16atm
(no inclòs en projecte)

Arqueta cega (tram amb tubs pead passats
sense tapar fins pas cable elèctric)
ADU projectat
ET existent

Nou tub pead Ø110mm, 16atm
(en substitució tub actual que s'anul·la)
Arqueta registrable 60x60cm
Clau de seccionament
Hidrant incendis H-100
Hidrant incendis existent
NUCLI DE
BEUDA

VEÏNAT DE
BAIX

Detall A

1603_2-1_General orto.dwg

Detall A

Ajuntament de BEUDA

Terrer
d'Enginyeria
i Consultoria S.L.

PROJECTE DE LA NOVA LÍNIA SOTERRADA DE BAIXA TENSIÓ (L.B.T.) AL VEÏNAT DE BAIX
I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA DE BEUDA

PLANTA GENERAL ORTOFOTOMAPA
Din-A3:

1/2.000

2
1 de 2

344,5

LLEGENDA AIGUA POTABLE:
342,4

Tub existent pead Ø125mm, 10atm
BO
335,6
331,9
RAØ140mm, 10atm
Tub existent PVC

LLEGENDA BT:

358,4

Línia BT de 2 tubs pead corrugats DC Ø160mm
346,7
cable 4x240mm² Al 0.6/1Kv

352,3

356,0

NORD

336,9
351,3

Arqueta cega (tram amb tubs pead passats
sense tapar fins pas cable elèctric)

Tub existent Ø63mm, 10atm

ADU projectat

Nou tub pead Ø75mm, 16atm
331,9
(no inclòs
en projecte)

P

ET existent

331,9

350

360,6

CE
345,4

352,8

344,6

Nou tub pead Ø110mm, 16atm
(en substitució tub actual que s'anul·la)
RA

l

a

d

e

l

353,2

346,3

Arqueta registrable 60x60cm
326,9

Clau de seccionament
334,1

327,0

Hidrant incendis H-100

340,5

Hidrant incendis existent

341,8

321,7

346,2

BO
321,0

NUCLI DE
BEUDA

317,0

334,7

326,9

a

s

t

e

l

I

l

338,6

DI

341,0
I

337,2

311,1

VEÏNAT DE
BAIX

333,6
CE

I

342,1

337,1

Beuda

337,8
Can Xiquet

313,2

335,3
AA

I

I

Can Biel

DR

338,9

334,2

Cal Pastor

314,9

DR
I

308,2
318,2

339,4

334,6

DR

I
Sant Feliu
I

I
Ajuntament

I

332,1

el Casot

335,1

335,1
331,4
332,0

312,0
308,3

325

Can Roqueta

311,6

C
322,7

319,4
306,6

Detall A

a

m

p

s

d

'

e

n

333,0
339,8

306,4
313,8

330,9

305,9

DR Can Trompa

303,9
307,8
304,4

312,8

323,0

308,7

300,4
295,6
301,0

295,2

312,7

la Canova

298,3

Cova de
380,5

la Mosquera

a

293,4

Detall A

t
e

u
400

q

o

32

5

290,3

400,7

1603_2-2_General.dwg
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n
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1/2.000
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RASA CAMÍ PAVIMENTAT BT+AIGUA (rasadora)

Esc:

Esc:

RASA CAMÍ DE TERRES BT+AIGUA (rasadora)

DIN A3 1/20

Esc:

Formigó HM-15

0.40

1.00

Placa senyalitzadora pead

Tub pead Ø110mm, 16atm
Línia BT de 2 tubs pead
corrugats DC Ø160mm
cable 4x240mm² Al 0.6/1Kv

0.20

Formigó HM-15

Sorra fina compactada
al 98%PM

0.20

0.20

Formigó HM-15

Línia BT de 2 tubs pead
corrugats DC Ø160mm
cable 4x240mm² Al 0.6/1Kv

0.20

Línia BT de 2 tubs pead
corrugats DC Ø160mm
cable 4x240mm² Al 0.6/1Kv

Cinta senyalitzadora

0.46

Tub pead Ø75mm, 16atm
(no inclòs en projecte)
1.00

Placa senyalitzadora pead

Sorra fina compactada
al 98%PM

Formigó HM-15
0.40

ARQUETA REGISTRABLE 60x60cm

ARMARI PREFABRICAT MONOBLOC

Esc:

Esc:

DIN A3 1/40

1.00

0.50

Cinta senyalitzadora

Tot-ú artificial

0.30

Replè amb material seleccionat
procedent de l'excavació

Reg d'emprimació

Placa senyalitzadora pead

0.20

0.10

Tot-ú artificial

0.10 0.04

Mescla bituminosa D-12

DIN A3 1/20

0.20

DIN A3 1/20

0.30

RASA EN TERRES BT (rasadora)

0.40

DIN A3 1/20

Formigó HM-20
0.60

. Armari prefabricat monobloc més pedestal, amb porta metàl·lica amb
capacitat per albergar una caixa de distribució Cahors 555.014.
0.10

0.30

0.20

Tapa i marc
de fosa

Gero
0.15

Canalització

Alçat

Formigó HM-15

. Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
. Composició GRC segons UNE-EN 1169.
. Resistència flexió GRC > 8 N/mm² (Mpa) segons UNE-EN 1170-4.
. Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
. Porta de xapa galvanitzada RAL 7035 de > 1,2mm plec perfil en forma.
. Obertura de la porta >150º amb anti-tancament fixat.
. Tancament amb pestell.
. Pany triangular 11mm de costat.
. Dispositiu per cadenat > 8mm Ø
. Marc de xapa galvanitzada RAL 7035 >1,5mm en biaix.
. Pes: 320kg
Nivell del terreny

Tapa i marc
de fosa

Planta

Pedestal independent

DETALL HIDRANT D'INCENDIS
Esc:

DIN A3 s.e.

DETALL SENYALITZACIÓ HIDRANT D'INCENDIS
Esc:

DIN A3 s.e.

225

12

12

H100
12,7
6,4

20

25

105 8
40

176

12

12

210

20

1603_03_Detalls.dwg

cotes en mm
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vàries

3
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PLEC DE
CONDICIONS

Plec de Condicions

CONTINGUT DEL PLEC:

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI

-

Definició i abast del Plec
Disposicions tècniques a tenir en compte
Materials dispositius, instal·lacions i les seves característiques
Execució i control de les obres
Amidament i abonament de les obres
Disposicions generals

Plec de Condicions

CAPÍTOL I
Definició i abast del Plec

Plec de Condicions

CAPÍTOL I - DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1. - OBJECTE DEL PLEC
L'objecte del present Plec de Condicions és definir el conjunt de normes i instruccions que
regiran en la realització de les obres del Projecte de la nova línia soterrada de baixa
tensió (LBT) al veïnat de Baix i obres complementàries de millora de l’abastament
d’aigua de Beuda especificant les característiques dels materials a emprar i fixant les
normes per a l'execució, el control de les obres i els seu amidament.
Regirà junt amb les disposicions esmentades en el Capítol II del present Plec.

2. - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la
Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex núm. 1 de Característiques Generals
adjunt a la Memòria.

Plec de Condicions

CAPÍTOL II
Disposicions tècniques a tenir en compte

