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MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament  de  Terrassa  va  adjudicar  a  Esteyco  en  desembre  de  l’any  2001,  la  redacció  del 
Projecte d’Urbanització del Pla Especial de Millora Urbana de  l’àmbit de  l’Àrea Central del Vapor 
Gran. Aquest projecte contemplava en  la Plaça Nova del Vapor Gran,  la disposició de  l’enllumenat 
mitjançant grups de  focus TNG‐400 penjats en un  sistema de cablejat d’acer,  formant una  figura 
lleugerament  trapezoïdal, permetent  la disposició de quatre  grups de  lluminàries que  cobrien  la 
gran  superfície  de  la  plaça.   Durant  la  fase  d’obres,  es  va modificar  la  solució  contemplada  en 
projecte per l’estructura de suport de l’enllumenat de la plaça, que preveia l’ancoratge dels cables 
directament a l’estructura dels edificis que envolten la plaça. La nova solució consistia en construir 
4 columnes metàl∙liques, d’uns 13 metres d’alçada, per tal d’ancorar els cables sobre les mateixes, 
sense  tenir  en  compte  els  edificis.  Per  tal  de  definir  aquestes  modificacions  l’Ajuntament  de 
Terrassa va sol∙licitar a Esteyco la definició i justificació de la nova solució.  

En  Juny  de  2005,  una  vegada  ja  finalitzades  les  obres  i  amb  la  instal∙lació  en  funcionament, 
l’Ajuntament  de  Terrassa  sol∙licita  a  Esteyco  l’anàlisis  de  l’estructura  executada,  facilitant  un 
aixecament  taquimètric  detallat,  així  com  els  certificats  dels  cables  i  tensors  utilitzats.  Les 
conclusions  incloses  aquest  informe  de  2005,  indicaven  que  si  bé  s’havien  generat  certes 
sobretensions durant la fase d’obra respecte als càlculs inclosos en el disseny, les dades dels cables 
i tensors disponibles indicaven que aquestes no havien de suposar un problema, restant pendents 
dels  resultats  i evolucions possibles  fruit de  les diferents  inspeccions de control  i manteniment a 
realitzar.  

Durant aquests gairebé 10 anys de  la posada en servei de  la  instal∙lació, s’han  fet  les  inspeccions 
visuals de tots els elements, així com el manteniment previst per  les  làmpades, etc. Passat aquest 
període, des de  l’Ajuntament de Terrassa es creu necessari  fer una  revisió a  fons de  tota  la part 
mecànica de  la  instal∙lació; cables d’acer, tensors, columnes, bulons, anella metàl∙lica, soldadures, 
etc. per tal de comprovar l’estat de conservació del conjunt 

 

2. METODOLOGIA DELS TREBALLS REALITZATS 

La metodologia desenvolupada per a la realització d'aquest treball és la següent: 

 Recopilació de dades de partida i inspeccions prèvies. 

 Inspecció per part d’empresa acreditada (GTIC) per tal de verificar les condicions de servei 

dels cables d’acer.  

 Inspecció visual “in situ” per part de tècnics d’Esteyco de  la resta d’elements que  formen 

l’estructura. 

 Comprovacions topogràfiques de deformacions en columnes i fletxes de cables. 

 Comprovacions de càlcul de l’estructura. 

 Avaluació de l’estat actual 

 Proposta de reparació. 



                                                                                                                                                         MEMÒRIA 

 

 

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT DE LA PLAÇA NOVA 

 Valoració. 

 
1. Recopilació de dades de partida i inspeccions prèvies: 

En primer lloc s'ha recopilat i analitzat la informació cedida per l’Ajuntament de Terrassa en 
relació amb l’estructura. Aquesta informació es composa de:  

- Aixecament topogràfic de l’estructura, realitzat en juny de 2006 

- Cálculos Justificativos  para la estructura de iluminación de la Plaça Nova (redactat per 

Esteyco, en juliol de 2005) 

 
2. Inspeccions per part d’empresa acreditada (GTIC)  

Els  cables d’acer es deterioren durant el  seu  funcionament per diverses  raons, entre  les 
quals podem  citar:  la  corrosió,  l'estrès mecànic,  tant  estàtic  com dinàmic,  etc.   Aquesta 
deterioració  podem  observar‐la  en  forma  de  reducció  de  l'àrea metàl∙lica  de  la  secció 
transversal  local o en forma de defectes  locals, tals com  la perduda de filferros trencats o 
fibres.  La  informació  concernent  a  les  condicions  tècniques  del  cable,  que  ens  ajudi  a 
prendre  a  temps mesures  destinades  a  incrementar  el  període  d'explotació  del mateix, 
assegurant  així  el  seu  ús  continuat  i  segur,  pot  obtenir‐se  amb  instruments  especials  i 
inspeccions per part d’empreses especialistes acreditades. Amb aquest objectiu, Esteyco ha 
comptat amb els serveis de  l’empresa GTIC  (Gabinete de Servicios  técnicos de  inspección 
de  cables),  empresa  acreditada  per  l'  ENTIDAD  NACIONAL  DE  ACREDITACIÓN  (ENAC), 
conforme als criteris recollits en la norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004 (CGA‐ENAC‐EI), com 
a Entitat d'Inspecció per a la realització d'Inspeccions a l'Àrea Industrial en Cables d'Acer.  

3. Inspeccions visuals i presa de dades  

Per portar a terme aquest  informe s'han plantejat una sèrie d’inspeccions visuals per part 
de tècnics d’Esteyco, tant per confirmar  les dades existents com per comprovar  l'evolució 
de  les  deficiències  detectades  anteriorment  i  catalogar  les  que  hagin  pogut  aparèixer  o 
s’haguessin pogut ometre en anteriors  inspeccions. En aquestes  inspeccions, s'ha realitzat 
un llistat de les deficiències detectades, així com un estudi fotogràfic de les mateixes.  

4. Comprovacions topogràfiques i estructurals  

S’han  realitzat  una  sèrie  de  comprovacions  topogràfiques  de  les  deformacions  en  les 
columnes metàl∙liques existents, així  com  la presa de dades de  les  fletxes o deformades 
dels cables d’acer. Aquestes comprovacions serviran, d’una banda, per comparar les dades 
actuals amb  les dades de  l’aixecament  topogràfic de  juny de 2005  i comprovar possibles 
evolucions, i per altre, per comprovar els esforços resultants.  
 

5. Avaluació de l’estat actual,proposta de reparació i valoració. 

Assignant a cada  reparació un grau d'urgència  i gravetat de  la mateixa  i seguint el criteri 
prèviament  establert.  Es  realitza  d’altra  banda  una  valoració  tant  del  termini  d'execució 
com del pressupost de les obres. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

L’estructura  està  formada  per  4  grups  de  5  projectors  TGN‐400,  col∙locats  en  un  anell  d’acer 
inoxidable de ø100cm, que queden penjats en un sistema de cables d’acer inoxidable de ø14mm. El 
conjunt  de  cables  queda  fixat  a  4  columnes metàl∙liques  de  ø323mm  i  13 metres  d’altura.  Els 
projectors queden situats a una alçada aproximada de 10 metres sobre la rasant de la plaça. 

 

 

Esquema en planta i alçat de l’estructura 

de suport de l’enllumenat de la plaça Nova 
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4. INSPECCIONS REALITZADES 

4.1 INSPECCIÓ DE CABLES D’ACER 

 

Durant  la inspecció realitzada per l’empresa GTIC, es va portar a terme la següent actuació: 

 Inspecció de Nivell  II, consistent en una  inspecció magneto‐inductiva  i visual sobre tota  la 

longitud del cable. 

 Inspecció de Nivell II, amb observació del cable a baixa velocitat (entre 0 i 0,5 m/s). 

 

Per tal de realitzar aquests treballs es van utilitzar el següents equips i instruments: 

 Equip magneto‐inductiu GTIC‐049 (CS37‐092) 

 Sotware CableScannII ©‐ v2014 

 Calibre digital GTIC‐015 i flexòmetre 

 

El cable examinat presenta les següents característiques: 
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S’observa una estructura de cable sòlida amb bona uniformitat. Únicament es detecten 3 fils fluixos 
en una zona puntual d’un dels cables inspeccionats. 

 

 

A continuació s’adjunta una taula comparativa, entre els valors mesurats durant  la  inspecció  i els 
valors que  la norma UNE  58‐111‐91  fixa  com  a  límits per procedir  a  ala  retirada dels  cables  en 
servei. 

 

 

 

Com pot observar‐se en  la  taula,  tots els valors estan per  sota del  límit  fixat en  la norma.   Amb 
aquestes  dades  i  tal  com  s’indica  en  l’informe  complet  de  la  inspecció  realitzada  en  els  cables 
d’acer,  inclòs en  l’annex nº1, tots els cables  inspeccionats compleixen els requisits exigits per  la 
norma UNE 58‐111‐91. 
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4.1 INSPECCIÓ VISUAL DE LA RESTA D’ELEMENTS 

 

Durant la inspecció visual es comprova que de forma general, els diversos elements que formen el 
conjunt  de  l’estructura  de  suport  de  l’enllumenat  de  la  Plaça,  es  troben  en  bon  estat  de 
conservació.  Les  anelles  circulars  d’acer  inoxidable  de  les  que  pengen  els  4  conjunts  de  focus, 
presenten  un  estat  de  conservació molt  bo,  sense  indicis  de  corrosió  ni  deformacions.  Sí  que 
s’observa  que  els  passadors  existents  en  la  unió  dels  tensors  del  cables  i  les  anelles  circulars, 
presenten un grau d’oxidació molt important. 

 

 

Els  tensors  dels  cables  també  es  troben  en  bon  estat  de  conservació,  exceptuant  el  tensor  que 
uneix el cable amb la columna nº2, que presenta una deformació important, motivada per un error 
de replanteig de  la platina d’ancoratge, que no es troba alineada amb el cable, forçant al tensor  i 
deformant‐lo. Cal indicar d’altra banda,  que durant la inspecció realitzada, s’han detectat algunes 
femelles de diferents tensors sense roscar. 
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Com a conclusió de  la  inspecció visual realitzada, es recomana procedir a  la substitució de tos els 
passadors  afectats  per  corrosió,  així  com  la  reparació  del  tensor  d’acer  deformat, mitjançant  la 
col∙locació d’una nova platina d’ancoratge sobre la columna metàl∙lica i la retirada i substitució del 
tensor existent, o de les parts afectades per aquest dany. 

 

5. COMPROVACIONS TOPOGRÀFIQUES I ESTRUCTURALS 

5.1 TOPOGRAFIA 

S´ha  realitzat  un  aixecament  topogràfic  de  l´estructura  en  el  qual  s´han  mesurat  les  cotes 
altimètriques dels cables en el punto de trobada amb  les anelles,  les cotes dels cables en el punt 
d´unió amb els postes metàl∙lics i la cota del punt mig de cadascun dels cables. 

A  més  s´ha  mesurat  la  fletxa  o  desplaçament  en  coronació  dels  postes  sota  les  càrregues 
permanents de l´estructura, que corresponen al pes propi dels cables i el pes de les lluminàries. 
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6. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

Un cop s´han obtingut les dades topogràfiques, es poden realitzar els càlculs d´estat tensional dels 
cables. Cal destacar que degut  a  la dificultat per  a mesurar el  la ubicació més baixa dels  cables 
topogràficament, es  realitzen aproximacions de  la situació d´aquest punt. Aquestes no  impliquen 
una gran desviació dels resultats obtinguts. 

L´equilibri que es  realitza es  independent per a cada parella anella‐post. L´esquema  i càlculs que 
s´han realitzat per a cadascun dels equilibris és el representat a continuació: 

 

A  continuació  es mostra  l´esquema  de  nomenclatura  amb  la  que  s´han  realitzat  els  càlculs.  Les 
cotes  i coordenades que es mostren a  l´esquema, no  son  les corresponents a  l´últim aixecament 
topogràfic. 
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7. ACTUACIONS A REALITZAR 

Un cop  realitzades  les  inspeccions de  l´estructura, s´observen 2 actuacions a  realitzar de manera urgent. A 
més es fa un repàs general dels cargolat dels tensors. 

 

7.1 SUBSTITUCIÓ DE PASSADORS 

La primera de les actuacions, té a veure amb termes de durabilitat  i consisteix en  la substitució del total de 
passadors que trobem impedint els desplaçament dels bulons a les horquilles. 

 

 

 

Tal i com s´observa a la imatge, els passadors es troben molt degradats en alguns casos. El material a emprar 
serà de durabilitat elevada com acer  inoxidable.   Una  longitud adequada de buló  facilita  tant  la col∙locació 
dels passadors  com un millor  treball del  conjunt,  ja que en  la majoria del  temps el passador no  tindrà  la 
necessitat de treballar.  
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7.2 COL∙LOCACIÓ ORELLA NOVA 

La segona actuació té a veure amb el tensor del poste sud‐oest. Tal  i com s´aprecia a  la  imatge, degut a  la 
desviació del cable en planta, el tensor a estat sotmès a esforços de flexió i tallant. La ductilitat de l´acer ha 
permès que l´element plastifiqués i es produís curvatura enlloc d´arribar a trencar. 

 

 

 

La actuació que es proposa es la soldadura d´una orella nova alineada amb la traça en planta real del cable . 
Per a dur a terme aquesta actuació s´ha de alinear topogràficament la nova orella per tal de obtenir un bon 
resultat. La soldadura tindrà un espessor no superior a 0,7 vegades l´espessor mínim de xapa a soldar, que en 
aquest cas és de 9mm (tub poste). 
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7.3 AJUST GENERAL DE CARGOLS DE TENSORS  

Encara que de vegades sigui més una tasca de manteniment que no una actuació de reparació, es proposa un 
ajust dels cargols en general de l´estructura. 

S´ha  observat  que  en  alguns  casos  la  femella  no  es  troba  ajustada  en  els  tensors.  Per  a  evitar  el 
descargolament del tensor i conseqüent pèrdua de càrrega, es proposa l ajust esmentat. 
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8 PLA DE MANTENIMENT 

Amb  la  informació  disponible  després  de  realitzar  les  inspeccions  visuals,  assaigos  dels  cables  i 
verificacions estructurals es  recomana  realitzar un pla de manteniment de  l’estructura consistent 
en: 

 Inspecció visual anual de  tots els elements que  formen el conjunt de  l’estructura  (cables, 
passadors, tensors, anells, etc..) 

 Inspecció detallada,  cada 10 anys, per entitat  certificada per ENAC o  similar, amb assaig 
magnetoinductiu dels cables principals d’acer.  

 

9 SEGURETAT I SALUT 

Segons  l’article 4 de  l’esementat R.D., serà obligatori de  l’estudi de seguretat  i salut o de  l’estudi 
bàsic de seguretat i salut a les obres on: 
 
El promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat i 
salut en els projectes d’obres en què es donin algun de los supòsits següents: 
 
a) Que  el  pressupost  d’execució  per  contracta  inclòs  en  el  projecte  sigui  igual  o  superior  a  75 
milions de pessetes. 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables i ocupi en algun moment més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de feina del total dels 
treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
 En els projectes d’obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l’apartat anterior, com es el 
cas del que  ens ocupa, el promotor estarà obligat  a  fer que en  la  fase de  redacció del projecte 
s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
En  acompliment  de  l’expressat  anteriorment,    s’ha  redactat  l’Annex  núm.  4    “Estudi  bàsic  de 
Seguretat  i  Salut”,  on  s’estudien  les  previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i 
malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment 
del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta.  
 
El cost de  la  totalitat d’aquestes unitats de  l’Estudi de Seguretat  i Salut s’inclou en el pressupost 
d’execució material de les obres i puja a la quantitat de 1.752,30 €..  

 

10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Dintre del pressupost de l’obra, s’inclou l’import previst per al Pla de control de Qualitat, que es de  
L’import en execució per contracte dels treballs de Control de Qualitat puja a  la quantitat de 750 
euros, en execució material.  
La direcció d’obra serà  l’encarregada de definir el  tipus  i nombre d’assaigos a realitzar durant  les 
obres. 
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11 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a la realització dels treballs recollits en el present projecte s’ha estimat una duració total d’UN 
(1) MES. 

 

12 REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini d’execució dels treballs definits en el present projecte es  inferior a  l’any, no 

existirà dret a  revisió de preus segons el Reial Decret 1359/2011 de 7 de octubre.  

 

13 PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint 
en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:                      12.196,34 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici 
Industrial (6%)i IVA (21%) s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE :                 17.561,50 € 

 

 

14 PERIODE DE GARANTIA 

 

El període de garantia de  les obres executades serà d’un any des de  la data de  finalització de  les 
mateixes, data establerta el dia de la recepció definitiva de les obres per part de la Propietat 

 

15 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

 

DOC. NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
Memòria  
Annex núm. 1:   Topografia    
Annex núm. 2:   Inspecció dels cables   
Annex núm. 3:   Càlculs justificatius     
Annex núm. 4:   Estudi basic de seguretat i salut     

 
DOC. NÚM. 2. PLÀNOLS   
 
DOC. NÚM. 3.PRESSUPOST    
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Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupostos 

 

Barcelona,  Febrer de 2015 

 

 

 

     

Signat: Daniel Rodriguez Aranda 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ESTEYCO 
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ANNEX NÚM.1 TOPOGRAFIA 

 

1. METODOLOGIA  

 

Bases De replanteig: 

Primerament en la zona on es realitzarà l’aixecament  topogràfic s’implanten  sobre el terreny i 
amb bona visibilitat  tres noves bases de replanteig : BR‐1, BR‐2 y BR‐3 amb claus, degudament 
senyalitzades amb pintura. 

A continuació es realitza  la presa de dades de  les bases de replanteig amb   GPS  i s’efectua el 
càlcul en post procés amb el sistema de referència ERTS‐89 fus 31 de la xarxa  topogràfica de l’ 
Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Punts topogràfics: 

Amb estació total es realitza  la presa de dades dels punts   pel mètode de radiació;  la  lectura 
dels  postes  i    cables  s’efectua  amb  lectura  remota;.  Posteriorment  en  gabinet  s’efectua  el 
càlcul de  les coordenades U.T.M. dels punts    i el dibuix topogràfic corbat amb corbes cada 2 
cm, 10 cm y 50 cm. En format .DWG 

 

Aparells emprats: 

S’  ha  utilitzat  un  GPS  Topcon  GRS  ‐1  i    una  estació  total  Topcon  GPT‐3105‐N;  s’  adjunten 
característiques i certificat de calibratge. 

 

Documentació entregada: 

El present informe topogràfic, un dibuix croquis de situació amb coordenades de les bases,  el  
certificat de calibratge dels aparells ,  i el    llistat de  las coordenades dels punts topogràfics. La  
planta topogràfica en format .DWG 

 

2. LLISTAT DELS PUNTS 

 

Nom 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Coordenada 

Z  Codi 

6  417835,327  4601286,771 265,189  POSTE 

7  417835,412  4601286,515 265,174  POSTE 

8  417835,622  4601286,77  265,186  POSTE 

9  417797,939  4601267,672 265,801  POSTE 

10  417760,383  4601334,588 267,544  POSTE 

11  417816,101  4601345,133 267,84  POSTE 
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12  417794,856  4601330,432 267,225  CABLE 

13  417786,462  4601300,088 266,411  CABLE 

14  417810,455  4601286,602 265,607  CABLE 

15  417817,859  4601316,302 266,592  CABLE 

16  417822,42  4601294,461 265,598  ANELL 

17  417822,128  4601295,07  265,624  ANELL 

18  417821,768  4601294,244 265,585  ANELL 

19  417813,65  4601338,117 267,546  ANELL 

20  417813,095  4601337,721 267,545  ANELL 

21  417813,787  4601337,558 267,538  ANELL 

22  417774,646  4601322,573 267,126  ANELL 

23  417775,082  4601321,904 267,101  ANELL 

24  417775,358  4601322,533 267,109  ANELL 

25  417766,967  4601332,757 267,579  TARIMA 

26  417766,929  4601332,746 267,522  TARIMA 

27  417768,93  4601328,729 267,552  TARIMA 

28  417768,921  4601328,704 267,396  TARIMA 

29  417786,087  4601332,004 267,518  TARIMA 

30  417786,221  4601332,009 267,341  TARIMA 

31  417804,735  4601335,565 267,53  TARIMA 

32  417805,18  4601335,631 267,356  TARIMA 

33  417822,081  4601338,847 267,54  TARIMA 

34  417822,087  4601338,843 267,373  TARIMA 

35  417821,228  4601343,174 267,592  TARIMA 

36  417821,238  4601343,171 267,509  TARIMA 

37  417803,742  4601339,795 267,579  TARIMA 

38  417786,679  4601336,517 267,592  TARIMA 

39  417766,823  4601332,756 267,522  P 

40  417775,904  4601314,397 266,906  P 

41  417782,55  4601300,854 266,498  P 

42  417797,801  4601270,098 265,786  P 

43  417806,537  4601274,462 265,497  P 

44  417814,859  4601278,625 265,292  P 

45  417822,568  4601282,497 265,238  P 

46  417831,543  4601286,904 265,255  P 

47  417832,425  4601287,353 265,255  P 

48  417831,854  4601294,914 265,601  P 

49  417831,047  4601306,065 266,099  P 

50  417830,523  4601313,432 266,411  P 

51  417828,099  4601313,254 266,434  P 

52  417827,803  4601317,164 266,591  P 

53  417827,029  4601328,289 266,996  P 
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54  417826,288  4601338,56  267,351  P 

55  417821,519  4601341,696 267,464  P 

56  417813,747  4601337,259 267,359  P 

57  417819,413  4601333,411 267,19  P 

58  417814,518  4601326,209 266,966  P 

59  417801,715  4601334,964 267,344  P 

60  417791,569  4601333,032 267,337  P 

61  417805,114  4601323,724 266,914  P 

62  417817,633  4601315,178 266,558  P 

63  417816,127  4601305,828 266,083  P 

64  417800,147  4601316,762 266,655  P 

65  417779,698  4601330,783 267,349  P 

66  417770,474  4601328,994 267,373  P 

67  417784,593  4601319,208 266,819  P 

68  417796,606  4601310,99  266,393  P 

69  417808,431  4601302,767 266,009  P 

70  417819,254  4601295,391 265,634  P 

71  417816,875  4601286,65  265,485  P 

72  417804,343  4601295,173 265,931  P 

73  417791,345  4601304,043 266,37  P 

74  417792,004  4601294,387 266,202  P 

75  417802,466  4601287,322 265,826  P 

76  417802,826  4601276,913 265,647  TARIMA 

77  417799,058  4601279,408 265,781  TARIMA 

103  417797,87  4601277,42  265,809  ANELL 

104  417798,294  4601278,153 265,804  ANELL 

105  417797,752  4601278,278 265,817  ANELL 
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3. BASES DE REPLANTEIG 
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4. CERTIFICATS DE CALIBRATGE 
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5. PLÀNOLS 

 









                                                                                                              
 

 

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT DE LA PLAÇA NOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 2 INSPECCIÓ DELS CABLES D’ACER 
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C/FRAY PAULINO ÁLVAREZ S/N (POZO BARREDO) 
33600, Mieres (ASTURIAS) 
Web: http://gtic.es – Email: info@gtic.es - Teléfono: 985 45 23 62 
C.I.F.: B-64-563315 
 

INFORME DE INSPECCIÓN 

 

Nº INFORME 14-204_EI ORDEN TRABAJO OT_14-204 

PETICIONARIO ESTEYCO SAP 

CENTRO Plaza Nova Terrassa. (Cable de sustentación de luminaria) 

INTERLOCUTORES Juan Antonio Muñoz 

EQUIPO INSPECTOR Carlos Castanedo Bárcena 

TIPO INSPECCIÓN Entidad de Inspección - Inspección periódica 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA / 

REGLAMENTARIOS 

UNE 58-111-91: Criterios para aparatos de elevación -

Criterios de examen y de sustitución de los cables 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

EMPLEADOS 

PT001 - Procedimiento de inspección de cables de acero. 

Edición: 2012 / Revisión: 05 

 

I.- OBJETIVO / ALCANCE DE LA INSPECCIÓN 

A petición del cliente, el objetivo de la presente inspección ha sido la de verificar las condiciones del 

servicio de los cables incluidos en este informe. 

Se han considerado las condiciones que se citan en la norma de aplicación indicada. 

El alcance de esta inspección comprende la realización de una Inspección de Nivel II sobre la longitud 

accesible de los cables. 

Las opiniones e interpretaciones incluidas en este informe, así como los datos marcados con (*) están 

fuera del alcance de la acreditación. 
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II.- ACTUACIONES DURANTE LA INSPECCIÓN 

La inspección se llevó a la práctica según las siguientes especificaciones: 

 

a) Análisis y control de la documentación 

Se procedió a revisar y analizar la documentación asociada a los cables sometidos a inspección. Esta 

documentación fue la siguiente: 

· Planos de situación de los cables, Planta y Alzado. 

 

b) Inspección 'in situ' 

Durante la inspección 'in situ' se llevó a cabo la actuación siguiente: 

· Inspección de Nivel II: consistente en una inspección magneto-inductiva y visual sobre la longitud 

accesible del cable. 

· Inspección de Nivel II: (inspección visual): consistente en la observación del cable a baja velocidad 

(entre 0 y 0,5 m/s). 

 

III.- DESVIACIONES, ADICIONES O EXCLUSIONES RESPECTO A LOS MÉTODOS 

ACORDADOS 

Sin desviaciones o exclusiones respecto a los métodos acordados. 

 

IV.- INSPECCIONES SUBCONTRATADAS 

Ninguna. 

 

V.- EQUIPOS DISPONIBLES DURANTE LA INSPECCIÓN 

 

LISTADO DE EQUIPOS DISPONIBLES 

EQUIPOS MAGNETO-INDUCTIVOS GTIC-049   (CS37-092) 

SOFTWARE CableScannII (c) - v2014 

CALIBRES GTIC-015. Calibre digital 

OTROS Flexómetro 
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VI.- INSPECCIÓN DE LOS ITEMS 

 

1.- ITEM: Cable de sustentación de luminaria - Cable de sustentación generico 

INDENTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

INSTALACIÓN Cable de sustentación de luminaria 

CABLE Cable de sustentación genérico 

FECHA INSPECCIÓN 03/12/2014 

LUGAR INSPECCIÓN Plaza Nova de Terrassa 

 

Croquis de la instalación 

Los cables se encuentran en la Plaza Nova de Terrassa, en la disposición que se describe en las 

siguientes figuras: 

 

 

Planta 
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Alzado 

 

La inspección se ha llevado a cabo sobre los ocho tramos del cable sustentador de la luminaria de la 

Plaza Nova de Terrassa. Los tramos se codifican de la forma siguiente: 

Tramo Cable nº1 - Norte                                             Tramo Cable nº5 -  Anclaje Noroeste 

Tramo Cable nº2 – Oeste                                            Tramo Cable nº6 -  Anclaje Suroeste 

Tramo Cable nº3 – Este                                               Tramo Cable nº7 - Anclaje Sureste  

Tramo Cable nº4 – Sur                                                 Tramo Cable nº8 - Anclaje Noreste 
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1.1.- CARACTERISTICAS DEL CABLE EXAMINADO 

CONCEPTO VALOR 

Longitud (m) 8 Tramos de cable:(nº1- cable Norte) (nº2- cable Oeste)(nº3- cable Este) (nº4- 

cable Sur) (nº5- cable Noroeste) (nº6- cable Suroeste) (nº7- cable Sureste) (nº8- 

cable Noreste) 

Diámetro Nominal (mm) (estimado) 14 

Composición 6x36 + (7x7 + 0) WS 

Torsión Cruzado derecha 

Protección(estimado) Desconocido (acero inoxidable) 

Diámetro alambre exterior (mm) (estimado) 0,75 

Sección metálica alambre exterior (mm2) (estimado) 0,44 

Sección metálica (mm2) (estimado) 83,08 

Peso unitario (N/m) (estimado) 7,33 

Carga de rotura nominal (kN) 147,05 

Carga de rotura medida (kN) --- 

Carga de rotura efectiva(kN) (estimado) 108,51 

Alma Metálica 

Tipo de acero/resistencia (N/ mm2) (estimado) 1770 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PUESTA EN SERVICIO 

CONCEPTO VALOR 

Fecha de colocación (estimado) 2005 

Meses de servicio (estimado) 9 

Cargas estáticas (kN) --- 

Fabricante / Certificados del fabricante --- 

Certificado del Laboratorio Oficial --- 

Coef. seguridad estático Efectivo  --- --- 
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1.3.- RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA INSPECCIÓN 

1.3.1.- Inspección visual 

CONCEPTO VALOR 

Diámetro medio (mm) 14,06 

Fluctuación diámetro(mm) (Min | Max) 13,94 14,22 

Pérdida máxima de diámetro (respecto al nominal) (%) 0,43 

Paso medio (mm) 91 

Fluctuación de paso (mm) (Min | Max) 89 93 

Ovalidad media (mm) 0,13 

Fluctuación Ovalidad (mm) (Min | Max) 0,04 0,19 

Cuerda máxima medida del desgaste externo (mm) 0,00 

Total hilos rotos (controlados en inspección visual y/o 

magneto-inductiva) 

0 

Hilos Rotos distancia crítica (6Ø|30Ø) 0 0 

 

Observaciones del cable 

Temperatura (ºC): 15 

Corrosión: No se observa 

Estructura: Sólida 

Uniformidad: Buena 

Lesiones / Otras consideraciones: En 1 cordón 3 hilos flojos trabajando al 0 %, en el tramo: cable nº 4 

– Sur (ver imagen) 

OBSERVACIONES DEL CABLE EN LA ENTRADA AL AMARRE: amarres en buenas condiciones 
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Alambres flojos 

 

1.3.2.- Inspección magneto-inductiva 

Observaciones de la inspección 

Se realiza la inspección magneto-inductiva con el equipo GTIC-049.  

En el primer tramo inspeccionado se observa una nula imantación del cable, lo que supone que la 

inspección magneto-inductiva no aporte información sobre el estado del cable. 

Estimamos que el cable es de material no imantable, posiblemente de acero inoxidable. 

 

 

 

1.3.4.- Pérdidas de sección metálica (PSM) - Posición más desfavorable de los 8 tramos de 

cable 

POSICIÓN MÁS DESFABORABLE:  [Tramo Cable nº4- Sur]) 

CONCEPTO VALOR (%) 

PSM Desgaste Externo 0,00 

PSM Desgaste Interno 1,11 

PSM Hilos Rotos 0,00 

PSM Corrosión 0,00 

PSM Real 1,11 

PSM Equivalente 1,60 

PSM TOTAL 2,71 

 

Nota 1: La pérdida de sección equivalente se refiere a la cantidad de sección metálica que, sin haber desaparecido, no trabaja 

(se asocia con aflojamientos, deformaciones estructurales, etc.). 

Nota 2: En la suma para el cálculo del PSM Real y Total, los decimales pueden no coincidir por redondeos aplicados por el 

programa. 

 

1.4.- CRITERIOS DE RETIRADA UTILIZADOS 

Los criterios de retirada utilizados para verificar las condiciones de servicio de los cables objeto de la 

inspección, son los que se establecen en los documentos de referencia / reglamentarios. 

 

1.5.- CONCLUSIONES 

COMPARACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE RETIRADA Y LOS VALORES MEDIDOS 

NORMA APLICABLE: UNE 58-111-91 
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CONCEPTO VALORES MEDIDOS VALORES LÍMITE 

Hilos rotos en 6Ø 0,0 10,0 

Hilos rotos en 30Ø 0,0 19,0 

Reducción Diámetro (RD) (%) 0,43 10,00 

Reduc. Diámetro antigiratorios (%) n/a 3,00 

Reduc. Diámetro Desg. Ext. (mm) 0,00 0,98 

Deformación Tirabuzón (mm) --- 18,68 

Otros deformaciones --- 

 

 

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

Del análisis de la documentación presentada por el peticionario y de los resultados obtenidos durante 

la inspección y su posterior estudio, se concluye: 

El cable examinado en sus ocho tramos "Cumple" la Norma UNE 58-111-91,Criterios para aparatos 

de elevación -Criterios de examen y de sustitución de los cables. 

En relación con los criterios de retirada de cables de acero. 

 

(*) En la Norma ISO 16625:2013 se establecen criterios de retirada para cables estáticos, en función 

del tipo de mecanismo, estos criterios se basan en el coeficiente de seguridad, estableciendo en 5, el 

máximo valor del coeficiente de seguridad para este tipo de cables. 

 

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE AL ÍTEM 

SOMETIDO A INSPECCIÓN, EN EL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZÓ LA 

INSPECCIÓN. 

 

En Mieres, a 11 de Diciembre  de 2014. 

 

EL INSPECTOR / DIRECTOR TECNICO 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Castanedo Bárcena 



 

GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS 
DE INSPECCIÓN DE CABLES S.L.U. 

ENTIDAD DE INSPECCIÓN 

INFORME DE 
INSPECCIÓN 

Nº: 14-204_EI 

 

  Página 9 de 9 

 

 

Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables S.L.U. http://gtic.es – info@gtic.es  21/EI279

 

 

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita de la Entidad de Inspección / Organismo 

de Control. 

Este informe puede ser modificado o corregido justificadamente, una vez emitido por la Entidad de Inspección / Organismo de 

Control, por medio de otro documento identificado como “Suplemento al Informe”, que tendrá el mismo valor legal y técnico que 

el informe de origen. 
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1. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

Un cop s´han obtingut les dades topogràfiques, es poden realitzar els càlculs d´estat tensional dels 
cables. Cal destacar que degut  a  la dificultat per  a mesurar el  la ubicació més baixa dels  cables 
topogràficament, es  realitzen aproximacions de  la situació d´aquest punt. Aquestes no  impliquen 
una gran desviació dels resultats obtinguts. 

L´equilibri que es  realitza es  independent per a cada parella anella‐post. L´esquema  i càlculs que 
s´han realitzat per a cadascun dels equilibris és el representat a continuació: 

 

A  continuació  es mostra  l´esquema  de  nomenclatura  amb  la  que  s´han  realitzat  els  càlculs.  Les 
cotes  i coordenades que es mostren a  l´esquema, no  son  les corresponents a  l´últim aixecament 
topogràfic. 
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A  continuació  es mostren  els  càlculs  genèrics  utilitzats  en  quant  a  fletxa  de  cables  i  càrrega  associada  a 
cadascun dels extrems per a realitzar l´equilibri de les anelles. 
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1.1 ACCIONS CONSIDERADES 

Les acciones considerades son les següents: 

‐Pes propi dels cables: 

0,88 ⁄ 0,0088	 /  

 

‐Càrregues permanents degudes al pes d´anelles i projectors: 

  Pes unitari focus = 6,5	 ⁄  

  Pes estimat anella i components = 14,0	 ⁄  

  Pes total nus‐anella = 46,5	 ⁄  

 

‐Sobrecàrrega de vent: 

							 						  

0,5 1,9 1 2,4 2,3	  

 

El model i dimensions dels focus és el següent: 

    

 

1.2 COEFICIENTS / COMBINACIONS D´ACCIONS 

S´utilitzen els coeficients de majoració d´accions i combinacions d´accions del CTE i EAE. 

Estats límit últims ELU 
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on: 

 

 

Estats límit servei ELS 
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1.3 ESTAT TENSIONAL I DEFORMACIONS POSTES  

 

 

RETENIDA A

Carga vertical P(kN)= 0,86

Incremento cota Δz(m)= 3,345

Distancia retenida d(m)= 18,85

Tracción horizontal retenida H(kN)= 4,85

Tracción en cable T(kN)= 4,92

Ángulo 1 α(grad)= 62

Ángulo 2 β(grad)= 22

Ángulo 1 α(rad)= 1,082

Ángulo 2 β(rad)= 0,384

Suma angular α+β(rad)= 1,466

Fuerza cable 1 F1(kN)= 4,3

Fuerza cable 2 F2(kN)= 1,8

Altura Poste H(m)= 12,80

Diametro sección Ø(mm)= 323

Espesor e(mm)= 9

Inercia I(cm4)= 10950,9

Módulo elástico E(Mpa)= 200000,00

Flecha elástica f(mm)= 155

ELU

Cárregues permanents Tcp(k)= 6,65

Sobrecàrrega vent Tw(kN)= 3,45

Tracció total T ELU(kN)= 10,15
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RETENIDA B

Carga vertical P(kN)= 0,68

Incremento cota Δz(m)= 1,895

Distancia retenida d(m)= 10,24

Tracción horizontal retenida H(kN)= 3,68

Tracción en cable T(kN)= 3,74

Ángulo 1 α(grad)= 27

Ángulo 2 β(grad)= 56

Ángulo 1 α(rad)= 0,471

Ángulo 2 β(rad)= 0,977

Suma angular α+β(rad)= 1,449

Fuerza cable 2 F2(kN)= 1,7

Fuerza cable 3 F3(kN)= 3,1

Altura Poste H(m)= 12,83

Diametro sección Ø(mm)= 323

Espesor e(mm)= 9

Inercia I(cm4)= 10950,9

Módulo elástico E(Mpa)= 200000,00

Flecha elástica f(mm)= 118

ELU

Cárregues permanents Tcp(k)= 5,05

Sobrecàrrega vent Tw(kN)= 3,45

Tracció total T ELU(kN)= 8,56
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RETENIDA C

Carga vertical P(kN)= 0,72

Incremento cota Δz(m)= 2,905

Distancia retenida d(m)= 15,66

Tracción horizontal retenida H(kN)= 3,87

Tracción en cable T(kN)= 3,94

Ángulo 1 α(grad)= 65

Ángulo 2 β(grad)= 48

Ángulo 1 α(rad)= 1,134

Ángulo 2 β(rad)= 0,838

Suma angular α+β(rad)= 1,972

Fuerza cable 3 F3(kN)= 3,8

Fuerza cable 4 F4(kN)= 3,1

Altura Poste H(m)= 12,86

Diametro sección Ø(mm)= 323

Espesor e(mm)= 9

Inercia I(cm4)= 10950,9

Módulo elástico E(Mpa)= 200000,00

Flecha elástica f(mm)= 125

ELU

Cárregues permanents Tcp(k)= 5,32

Sobrecàrrega vent Tw(kN)= 3,45

Tracció total T ELU(kN)= 8,83
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RETENIDA D

Carga vertical P(kN)= 1,03

Incremento cota Δz(m)= 2,33

Distancia retenida d(m)= 8,05

Tracción horizontal retenida H(kN)= 3,54

Tracción en cable T(kN)= 3,69

Ángulo 1 α(grad)= 30

Ángulo 2 β(grad)= 49

Ángulo 1 α(rad)= 0,524

Ángulo 2 β(rad)= 0,855

Suma angular α+β(rad)= 1,379

Fuerza cable 4 F4(kN)= 1,8

Fuerza cable 1 F1(kN)= 2,7

Altura Poste H(m)= 12,85

Diametro sección Ø(mm)= 323

Espesor e(mm)= 9

Inercia I(cm4)= 10950,9

Módulo elástico E(Mpa)= 200000,00

Flecha elástica f(mm)= 114

ELU

Cárregues permanents Tcp(k)= 4,98

Sobrecàrrega vent Tw(kN)= 3,45

Tracció total T ELU(kN)= 8,57
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La càrrega vertical aplicada en cada esquema estàtic, és la corresponent al pes del conjunt anella‐projectors i 
el percentatge assignat del total de la longitud de cadascun dels cables que arriben a l´anella. El percentatge 
s´ha aproximat veient la deformada dels cables que uneixen les anelles.  

Per a determinar la tracció que es produeix en situació ELU s´ha de multiplicar per 1,35 la càrrega obtinguda 
en els punts anteriors i aplicar la tracció addicional que implica l´acció del vent sobre els cables de retinguda 
al impactar contra les anelles i components pel coeficient de 1,5 i projectada al plànol que conté el cable. 

La càrrega de ruptura mínima aproximada és de 12600 kg. (varia un 10% aprox segons el catàleg emprat)  

 

 

 

En quant a la construcció de cables, en cas de càrregues dinàmiques el factor de seguretat a emprar és de 4. 
Tot  i  així  usualment,  indiquen  un  factor  de  seguretat  de  6  per  a  cables  d´elevació  i  transport  a  falta  de 
normatives més específiques que redueixin aquest factor. 

S´observa com els valors més alts obtinguts en els càlculs son  lleugerament superiors a 1 tona (1000 kg) de 
força, complint així amb criteris resistents segons l´esquema estàtic avaluat. 

El factor de seguretat resultant és superior a 12. 

 

Els valors resultants de fletxa en els postes sota les càrregues en servei son els següents: 

 

 

 

A  continuació es mostren els desplomes obtinguts  topogràficament  i  s´observa que  la variació dels  càlculs 
teòrics a la realitat és inferior al 30%. Aquesta dada es considera com a una bona referència per a verificar els 
càlculs emprats. 

N‐E

N‐W

S‐E

S‐W

155

Desplomes(mm)

114

125

118
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MEMÒRIA 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.1.  Identificació de les obres 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta corresponent a la MEMÒRIA VALORADA 

DE REFORÇ DE L’ESTRUCTURA DE L’ENLLUMENAT DE LA PLAÇA NOVA a Terrassa. 

 

1.2.  Objecte 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 

fixar els paràmetres de  la prevenció de riscos professionals durant  la realització dels  treballs 

d’execució  de  les  obres  del  Projecte  objecte  d’aquest  estudi,  així  com  complir  amb  les 

obligacions que es desprenen de  la  Llei 31  / 1995  i del RD 1627  / 1997, amb  la  finalitat de 

facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  al  respecte  per  part  del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents  a  l'execució  de  l'obra  i  de  les mesures  preventives  i  cautelars  consegüents  per 

garantir  la  seguretat  de  les  persones  en  l'execució  de  les  obres  en  compliment  del  que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta  manera,  s’integren  en  el  Projecte  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s 

Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans 

necessaris per a  l’acompliment de  les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,  la seva organització funcional  i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de 

les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració  d’Obertura  davant 

l’Autoritat Laboral. 

En  cas de què  sigui necessari  implementar mesures de  seguretat no previstes en el present 

Estudi  Bàsic,  a  petició  expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de 

l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2.  PROMOTOR ‐ PROPIETARI 

 

Promotor  :  Ajuntament de Terrassa 

Adreça:  :  C/ Raval de Montserrat , 14 

Població  :  Terrassa 

 

3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.  :  Enrique Perlado Alonso 

Titulació/ns    :  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Despatx professional  :  ESTEYCO S.A.P.; Jardins d’Atlanta, 3 

Població  :  Barcelona 

 

4.         DADES DEL PROJECTE 

 

4.1.  Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte  :  Carlos García Acón 

Titulació/ns    :  Enginyer de Camins, Canals I Ports 

Despatx professional  :  ESTEYCO S.A.P.; Jardins d’Atlanta, 3 

Població              :  Barcelona 

 

4.2.  Situació 

 

Carrer,plaça    :  Plaça Nova 

Número                :   

Codi Postal            :  08221 

Població              :  Terrassa 
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4.3.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

 

El centre Assistencial més proper es: 

Centre D'Atenció Primaria Cap Sant Llatzer 

Carrer de la Riba, 62 

08221 Terrassa 

937 36 50 50 

 

L’Hospital més proper és: 

Hospital Mútua Terrassa 

Placa del Doctor Robert, 5 

08221 Terrassa 

937 36 50 50 

 

 

4.6.  Pressupost d'execució material del projecte 

 

El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat  i Salut complementària, Despeses Generals  i Benefici  Industrial, és de 17.561,50 € 

(DISSET MIL CINC‐CENTS SEIXANTA‐UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS). 

 

El Pressupost per a  l’estudi de Seguretat  i Salut ascendeix a  la quantitat de 1.752,30 €  (MIL 

SET‐CENTS CINQUANTA‐DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS). 

 

4.7.  Termini d'execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’UN (1) MES 

  

4.8.  Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra mitja es de 5 persones, i en punta d’execució és de 8 persones. 

 

4.9.          Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 

CAP DE COLLA  

OFICIAL 1A 
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OFICIAL 1A SOLDADOR 

OFICIAL 1A ELECTRICISTA 

OFICIAL 1A MUNTADOR 

AJUDANT SOLDADOR 

AJUDANT ELECTRICISTA 

AJUDANT MUNTADOR 

MANOBRE 

 

 

8.  DESCRIPCIÓ DELS RISCOS 

 

8.1.  Descripció general 

Els principals riscos que es poden tenir pel tipus de treball que s’executarà són: 

• Caigudes d’altura 

• Caigudes al mateix nivell per l'acumulació de materials, eines i elements de 

protecció en el treball. 

• Caigudes d'objectes suspesos  

• Atropellaments durant el desplaçament de la maquinària en general i de camions. 

• Cops amb objectes o útils de treball en tot el procés de l'obra. 

• Projecció de partícules  

• Electrocucions en el maneig d'eines i sobre la xarxa d'alimentació elèctrica. 

• Riscos generals del treball sobre els treballadors sense formació adequada i no 

idonis per al lloc de treball.  

 

9.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de 

Protecció Col∙lectiva,  el  conjunt d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu, de 

forma provisional  i  adaptada  a  l’absència de protecció  integrada de major  eficàcia  (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència  temporal de qualsevol  tipus 

d’energia  fora de control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a 

l’obra  i/o materials, màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència, 

anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
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les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar  la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual  (EPI).  En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt 

d’aquests  Sistemes  instal∙lats,  el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 

referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o 

requerits als instal∙ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col∙lectiva. 

 

10.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de 

Protecció  Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla 

portàtil,  individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir  les conseqüències derivades del 

contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 

la previsible resistència física de l’EPI. 

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per  aquesta  normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau  del  tècnic  que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat  i Salut per part de  la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
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11.   RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003. D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 

diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 

durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 

les condicions de treball detectades. 

Quan a  les obres de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes que, de  forma 

successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97, en el cas que ens ocupa, pels següents casos: 

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 
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 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

12.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de  l’obra de conformitat amb  les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs  i  d’altres  residus  de  construcció,  a  fi  i  efecte  de minimitzar  la  producció  de 

residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 

cal  considerar  tant  en  la  fase  de  projecte  com  en  la  d’execució material  de  l’obra  i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 

s’originaran  i  les  instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, 

finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 

14.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

14.1.  Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes,  bastides,  contenidors,  casetes,  etc.  En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL 

TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit  d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà 

clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 

quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i  interrelacionats  amb  el  procés 

constructiu. 

 

 

15.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

el’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de  la Acción Preventiva“  (Art. 15  L. 31/1995 de 8 de 
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novembre),  els  „Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)   „Reglas generales de seguridad para máquinas“  (Art.18   RD. 

1495/1986  de  26  de  maig  de  1986),  i  Normes  Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres 

reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions 

Tècniques Complementàries  i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria  i/o 

aconsellada.  

 

16,  MEDIAMBIENT LABORAL 

 

16.1.  Il∙luminació 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 

de  tenir‐se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la 

utilització d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. En els 

locals amb risc d’explosió pel gènere de  les seves activitats, substàncies emmagatzemades 

o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en 

els que una fallida de  l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 

d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Caldrà garantir en totes les zones de treball on hi hagin operaris treballant un nivell mínim 

de 100  lux a 2 metres del  terra  i emprar un sistema d’il∙luminació provisional mitjançant 

focus 200  luxes en general, fins tenir el sistema d’il∙luminació definitiva  instal∙lat,  incloses 

rampes  i  nuclis  d’escala.  Això  es  pot  aconseguir  amb  un  sistema  de  focus  mòbils 

provisionals. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells 

del risc,  les situacions en  les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament  les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 

de prendre  les decisions per a eliminar,  controlar o  reduir el  risc mitjançant mesures de 

prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual, 

formatives i informatives. 

  

16.2.  Soroll 

 

Durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà d’acomplir tot allò inclòs en el manual de 

Medi Ambient Urbà elaborat per l’Ajuntament de Terrassa, i en especial respecte els nivells 

de soroll ambiental a assolir durant l’execució de l’obra. Les mesures a adoptar, que hauran 
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de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel  contractista,  per  a  la 

prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 

2on.‐  Aïllament de la part sonora. 

3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en  les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament  les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o  reduir el  risc mitjançant mesures de prevenció a 

l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual,  formatives  i 

informatives 

  

 

16.3.  Pols 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 

el temps d’exposició. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 

nivells  del  risc,  les  situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar 

periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels 

treballadors amb  la  finalitat de prendre  les decisions per a eliminar, controlar o  reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

  

16.4.  Ordre i neteja 
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El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista  haurà  d’indicar  com  pensa  fer  front  a  les 

actuacions bàsiques d’ordre  i neteja en  la materialització d’aquest projecte, especialment 

pel que fa a: 

 

1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.‐  Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.‐  Ubicació dels baixants de runes  i recipients per a apilament de residus  i  la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.‐  Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il∙luminació suficient. 

7è.‐  Retirada d’equips  i  ferramentes, descansant  simplement  sobre  superfícies 

de suport provisionals. 

8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.‐  Informació  i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 

és  relatiu  al  manteniment  de  l’ordre  i  neteja  inherents  a  l’operació 

realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

 

 

17.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

Tota manutenció de material comporta un  risc, per  tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut  axioma  de  seguretat  que  diu  que  “el  treball  més  segur  és  aquell  que  no  es 

realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 

és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar‐lo. 

 Col∙locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 

cops o desgastar‐se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 

càrrega pot mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 

bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 

transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se 

entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 

estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 

ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 

que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 

rellisqui. 

 

En  el  relatiu  a  la  manipulació  de  materials  el  contractista  en  l’elaboració  del  Pla  de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 

19.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  les  desviacions  i  passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 

la  implantació  de  l’obra  i  la  seva  execució,  diferenciant,  si  és  cas,  les  diferents  fases 

d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 

informació  i senyalització d’obres al municipi  i  la  Instrucció Municipal sobre  la  instal∙lació 

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat  i per cadascuna de  les distintes  fases de  l’obra, els àmbits de  treball  i els àmbits 

destinats a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a edificis  i guals, etc..,  i es definiran 

les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per  les obres, a  la Guàrdia Municipal  i als Bombers o a 

l’Autoritat  que  correspongui.  Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on 

habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 

600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant‐ho a la Policia Local 

o l’Autoritat que correspongui. 

 

En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 

corresponent.  No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la 

implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT  aprovat.  El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del manteniment  de  la 

senyalització i elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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19.1.  Normes de Policia 

 

Control d’accessos 

 

Una vegada establerta  la delimitació del perímetre de  l’obra, conformats els tancaments  i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del  Pla de  Seguretat  i  Salut,  el procés per  al  control d’entrada  i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 

de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús 

comú de  l’obra,  i haurà d’assegurar que  les entrades a  l’obra estiguin senyalitzades,  i que 

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 

emmagatzemats  i  altres  circumstàncies  que  així  ho  aconsellin,  definirà  un  procés  per 

garantir l’accés controlat a les instal∙lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 

l’intrusisme  a  l’interior  de  l’obra  en  tallers, magatzems,  vestuaris  i  d’altres  instal∙lacions 

d’ús comú o particular. 

  

19.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En  el PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la delimitació de  l’àmbit 

d’ocupació de  l’obra  i es diferenciarà clarament si aquest canvia en  les diferents  fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
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pas de vianants no serà  inferior a un terç (1/3) de  l’amplada de  la vorera existent. En cap 

cas es podrà ocupar una  amplada  superior a  tres  (3) metres mesurats des de  la  línia de 

façana, ni més de dos  terços  (2/3) de  l’amplada de  la  vorera,  si no queda  al menys una 

franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col∙locació de  tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres  (60 cm) deixant un 

pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 

la planta baixa, es col∙locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 

la retenció d’objectes despresos de  les cotes superiors. Si  la vorera és  inferior a un metre 

seixanta centímetres  (1,60 cm) durant els  treballs a  la planta baixa, el pas per a vianants 

d’un metre  (1 m) d’amplada podrà ocupar part de  la calçada en  la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

Situació de casetes i/o contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per  a pas de  vianants per  la  vorera. A  la  vorera, deixant un  pas mínim d’un metre  i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 

sense envair cap carril de circulació. Si no hi ha prou espai a  la vorera, es col∙locaran a  la 

zona  d’aparcament  de  la  calçada  procurant  no  envair  cap  carril  de  circulació  i  deixant 

sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació  del  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  i  s’haurà  de  documentar  i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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19.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

Tanques 

 

Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en 

ordenació  entre mitgeres,  tancaran  el  front  de  l’obra  o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa  metàl∙lica  opaca  o  a  base  de 

plafons  prefabricats  o  d’obra  de  fàbrica  arrebossada  i 

pintada. 

 

mpreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 

a homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 

mprar‐lo en totes les obres que facin. 

 

Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només 

s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en  operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat  amb 

cinta  de  PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o  elements  tradicionals  de  delimitacions  provisionals  de 

zones de risc. 

 

Complements  Totes  les  tanques  tindran balisament  lluminós  i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca, 

eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 
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Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la 

retirada parcial del tancament. 

 

 

19.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància  Personal responsable de  l’obra s’encarregarà de 

dirigir  les operacions d’entrada  i sortida, avisant 

els vianants a fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no 

podran  estacionar‐se  vehicles  ni maquinària  de 

l’obra,  excepte  a  la  reserva  de  càrrega  i 

descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del 

tancament  de  l’obra  per  acollir  els  camions  en 

espera,  caldrà  preveure  i  habilitar  un  espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta 

necessitat,  d’acord  amb  la  programació  dels 

treballs  i  els  mitjans  de  càrrega,  descàrrega  i 

transport interior de l’obra. 

 

 

 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
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Quan això no  sigui possible,  s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a  la  tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants  fora de  l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 

de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

S’habilitarà  un  pas  per  als  vianants.  Es  deixarà  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres  (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de  la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Es protegirà el pas de vianants amb  tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 

La separació entre les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de  productes  a  carregar  o 

descarregar  i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

Acabades  les operacions de càrrega  i descàrrega, es  retiraran  les  tanques metàl∙liques es 

netejarà el paviment. 

 

 

19.5.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 

i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 

de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

 

Sorolls. Horari de treball 

Les  obres  es  realitzaran  entre  les  8,00  i  les  20,00  hores  dels  dies  feiners.  Fora  d’aquest 

horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 

específicament  autoritzades  per  l’Ajuntament.  Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de 

minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i 

la  circulació  o  per motius  de  seguretat,  l’Ajuntament  podrà  obligar  que  alguns  treballs 

s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
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19.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei 

de prevenció, els procediments de treball per a  l’emmagatzematge  i retirada de cadascun 

dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

19.7.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 

de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 

 

Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m). 

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals  i els elements d’abalisament aniran degudament  il∙luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. S’utilitzarà pintura  i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a  la 

senyalització  vertical  i  horitzontal,  com  per  als  elements  d’abalisament.  Els  itineraris  i 

passos  de  vianants  estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg  de  tot  el  tram  (intensitat 

mínima 20 lux).  

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 

x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març,  i no hi ha  itinerari alternatiu, els passos o  itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 

 

20.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

20.1.  Riscos de danys a tercers 

 

Els  riscs que durant  les  successives  fases d'execució de  l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  

20.2.  Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl∙liques de separació 

d’àrees i es col∙locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 

als vehicles de la situació de perill. 

3. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

21.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 

són: 

 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 

1.‐  Ordre i neteja general. 

2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.‐  Punts de trobada. 

6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

 

 

Barcelona, febrer de 2015 

 

L’Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

 

 

 

 

Enrique Perlado Alonso 

Enginyer Tècnic d´Obres Públiques 

ESTEYCO 
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AMIDAMENTS 



MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REP_VG
Capítol 01  CANVI PASSADORS

1 GHM5U001 u Desmuntatge i retirada de passador existent deteriorat i col·locació de nou passador d'acer inoxidable AISI304
segons normes DIN94 i ISO1234, incloent mitjans auxiliars d'elevació, instal·lació d' elements de suportació
provisional del conjunt abans de retirar el pasador, neteja de l'oxid acumulat en les peces d'acer inoxidable a
mantenir, subministrament i col·locació de nou passador i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva
completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST REP_VG
Capítol 02  REPARACIÓ TENSOR COLUMNA

1 G440U020 ut Replanteig de la nova posició de l'orelleta metàl·lica a col·locar, seguint la directriu del cable d'acer existent,
mitjançant tots els elements necessaris de topogràfia, utilització d'aparells làser, segons indicacions de la D.F..
S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa
execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G440U040 ut Subministrament i col·locació d'orelleta d'acer S355 J2 W per a estructures, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació, neteja i preparació de les zones a soldar, soldadures, tractament de protecció
de les zones de soldadures, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G440U050 ut Subministrament, muntatge i desmuntatge de sistema de sustentació provisional dels cables, instal·lat sobre
columna metàl·lica existent, per tal de realitzar el canvi de tensor existent, seguint les indicacions i criteris
especificats per la D.F. Inclou mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G440U055 ut Subministrament i col·locació de tensor d'acer inoxidable, d'iguals característiques a l'existent en la unió entre el
cable i l'orelleta metàl·lica de la columna. Inclou el desmuntatge del tensor existent, mitjans auxiliars d'elevació i
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REP_VG
Capítol 03  ALTRES

1 G440U060 ut Repàs de totes les unions roscades del conjunt de l'estructura, inclòs roscat d'elements am pèrdua de força de
roscat, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D i malla de polipropilè de protecció, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions provisionals d'obra per vianants i vehicles,
muntatge i desmuntatge de tancaments i totes les actuacions indicades per aquestes tasques segons la D.F. i l'
Ajuntament de Terrassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra, segons indicacions de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a l'aixecament topogràfic de l'estat definitiu del conjunt de l'estructura de
columnes, cables i llumeneres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA



AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA
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QUADRE DE PREUS Nº1 



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

G440U020P-1 ut Replanteig de la nova posició de l'orelleta metàl·lica a col·locar, seguint la directriu del cable
d'acer existent, mitjançant tots els elements necessaris de topogràfia, utilització d'aparells
làser, segons indicacions de la D.F.. S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació i tots els
elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució.

975,30 €

(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G440U040P-2 ut Subministrament i col·locació d'orelleta d'acer S355 J2 W per a estructures, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació, neteja i preparació de les zones a soldar,
soldadures, tractament de protecció de les zones de soldadures, mitjans auxiliars d'elevació i
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

618,10 €

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G440U050P-3 ut Subministrament, muntatge i desmuntatge de sistema de sustentació provisional dels cables,
instal·lat sobre columna metàl·lica existent, per tal de realitzar el canvi de tensor existent,
seguint les indicacions i criteris especificats per la D.F. Inclou mitjans auxiliars d'elevació i
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

2.475,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

G440U055P-4 ut Subministrament i col·locació de tensor d'acer inoxidable, d'iguals característiques a l'existent
en la unió entre el cable i l'orelleta metàl·lica de la columna. Inclou el desmuntatge del tensor
existent, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució

305,32 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G440U060P-5 ut Repàs de totes les unions roscades del conjunt de l'estructura, inclòs roscat d'elements am
pèrdua de força de roscat, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris
per a la seva completa execució

650,32 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GHM5U001P-6 u Desmuntatge i retirada de passador existent deteriorat i col·locació de nou passador d'acer
inoxidable AISI304 segons normes DIN94 i ISO1234, incloent mitjans auxiliars d'elevació,
instal·lació d' elements de suportació provisional del conjunt abans de retirar el pasador,
neteja de l'oxid acumulat en les peces d'acer inoxidable a mantenir, subministrament i
col·locació de nou passador i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa
execució

119,40 €

(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H6AA2111P-7 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D i malla de polipropilè de
protecció,  fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

Barcelona, Febrer de 2015

Sgt: Daniel Rodríguez Aranda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ESTEYCO
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QUADRE DE PREUS Nº2 



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G440U020 ut Replanteig de la nova posició de l'orelleta metàl·lica a col·locar, seguint la directriu del cable
d'acer existent, mitjançant tots els elements necessaris de topogràfia, utilització d'aparells
làser, segons indicacions de la D.F.. S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació i tots els
elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució.

975,30 €

Sense descomposició 975,30000 €

P-2 G440U040 ut Subministrament i col·locació d'orelleta d'acer S355 J2 W per a estructures, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació, neteja i preparació de les zones a soldar,
soldadures, tractament de protecció de les zones de soldadures, mitjans auxiliars d'elevació i
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

618,10 €

B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent 27,96750 €

Altres conceptes 590,13250 €

P-3 G440U050 ut Subministrament, muntatge i desmuntatge de sistema de sustentació provisional dels cables,
instal·lat sobre columna metàl·lica existent, per tal de realitzar el canvi de tensor existent,
seguint les indicacions i criteris especificats per la D.F. Inclou mitjans auxiliars d'elevació i
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució

2.475,00 €

Sense descomposició 2.475,00000 €

P-4 G440U055 ut Subministrament i col·locació de tensor d'acer inoxidable, d'iguals característiques a l'existent
en la unió entre el cable i l'orelleta metàl·lica de la columna. Inclou el desmuntatge del tensor
existent, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució

305,32 €

Sense descomposició 305,32000 €

P-5 G440U060 ut Repàs de totes les unions roscades del conjunt de l'estructura, inclòs roscat d'elements am
pèrdua de força de roscat, mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris
per a la seva completa execució

650,32 €

Sense descomposició 650,32000 €

P-6 GHM5U001 u Desmuntatge i retirada de passador existent deteriorat i col·locació de nou passador d'acer
inoxidable AISI304 segons normes DIN94 i ISO1234, incloent mitjans auxiliars d'elevació,
instal·lació d' elements de suportació provisional del conjunt abans de retirar el pasador,
neteja de l'oxid acumulat en les peces d'acer inoxidable a mantenir, subministrament i
col·locació de nou passador i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa
execució

119,40 €

BGD2U010 u Elements de suportació provisional del conjunt 50,21000 €

BG38U035 u Passador d'acer inoxidable AISI304 segons normes DIN94 i ISO1234 6,82000 €

Altres conceptes 62,37000 €

P-7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D i malla de polipropilè de
protecció,  fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

5,74 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

3,52000 €

Altres conceptes 2,17500 €

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Barcelona, Febrer de 2015

Sgt: Daniel Rodríguez Aranda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ESTEYCO
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PRESSUPOST 



PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost REP_VG

Capítol 01 CANVI PASSADORS

1 GHM5U001 u Desmuntatge i retirada de passador existent deteriorat i col·locació de
nou passador d'acer inoxidable AISI304 segons normes DIN94 i
ISO1234, incloent mitjans auxiliars d'elevació, instal·lació d' elements
de suportació provisional del conjunt abans de retirar el pasador,
neteja de l'oxid acumulat en les peces d'acer inoxidable a mantenir,
subministrament i col·locació de nou passador i totes les operacions i
mitjans necessaris per a la seva completa execució

(P - 6)

119,40 12,000 1.432,80

TOTAL Capítol 01.01 1.432,80

Obra 01 Pressupost REP_VG

Capítol 02 REPARACIÓ TENSOR COLUMNA

1 G440U020 ut Replanteig de la nova posició de l'orelleta metàl·lica a col·locar,
seguint la directriu del cable d'acer existent, mitjançant tots els
elements necessaris de topogràfia, utilització d'aparells làser, segons
indicacions de la D.F.. S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació i tots
els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució. (P -
1)

975,30 1,000 975,30

2 G440U040 ut Subministrament i col·locació d'orelleta d'acer S355 J2 W per a
estructures, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació, neteja i preparació de les zones a soldar, soldadures,
tractament de protecció de les zones de soldadures, mitjans auxiliars
d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució (P - 2)

618,10 1,000 618,10

3 G440U050 ut Subministrament, muntatge i desmuntatge de sistema de sustentació
provisional dels cables, instal·lat sobre columna metàl·lica existent, per
tal de realitzar el canvi de tensor existent, seguint les indicacions i
criteris especificats per la D.F. Inclou mitjans auxiliars d'elevació i tots
els elements i mitjans necessaris per a la seva completa execució (P -
3)

2.475,00 1,000 2.475,00

4 G440U055 ut Subministrament i col·locació de tensor d'acer inoxidable, d'iguals
característiques a l'existent en la unió entre el cable i l'orelleta
metàl·lica de la columna. Inclou el desmuntatge del tensor existent,
mitjans auxiliars d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva completa execució (P - 4)

305,32 1,000 305,32

TOTAL Capítol 01.02 4.373,72

Obra 01 Pressupost REP_VG

Capítol 03 ALTRES

1 G440U060 ut Repàs de totes les unions roscades del conjunt de l'estructura, inclòs
roscat d'elements am pèrdua de força de roscat, mitjans auxiliars
d'elevació i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
completa execució (P - 5)

650,32 1,000 650,32

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D i malla de polipropilè de protecció, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 7)

5,74 50,000 287,00

EUR

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra (P - 0) 1.752,30 1,000 1.752,30

4 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions
provisionals d'obra per vianants i vehicles, muntatge i desmuntatge de
tancaments i totes les actuacions indicades per aquestes tasques
segons la D.F. i l' Ajuntament de Terrassa.   (P - 0)

2.150,20 1,000 2.150,20

5 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra, segons
indicacions de la D.F. (P - 0)

750,00 1,000 750,00

6 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a l'aixecament topogràfic de l'estat
definitiu del conjunt de l'estructura de columnes, cables i llumeneres (P
- 0)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.03 6.389,82

EUR

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CANVI PASSADORS 1.432,80

Capítol 01.02  REPARACIÓ TENSOR COLUMNA 4.373,72

Capítol 01.03  ALTRES 6.389,82

Obra 01 Pressupost REP_VG 12.196,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.196,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REP_VG 12.196,34

12.196,34

euros

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 12.196,34

13 % Despeses generals SOBRE 12.196,34....................................................................... 1.585,52

6 % Benefici Industrial SOBRE 12.196,34............................................................................ 731,78

Subtotal 14.513,64

21 % IVA SOBRE 14.513,64................................................................................................. 3.047,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 17.561,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DISSET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )

Barcelona, Febrer de 2015

Sgt: Daniel Rodríguez Aranda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ESTEYCO

MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE L'ENLLUMENAT
 DE LA PLAÇA NOVA
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