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1. INTRODUCCIÓ 

Per tal d’aprofitar millor els recursos hidràulics a les comarques a l’entorn de Barcelona, el 

Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/1990, que creà Aigües Ter Llobregat (ATLL), 

com a Ens d’Abastament d’Aigua. 

Amb data 27 de desembre de 2012, la Generalitat de Catalunya i l’empresa ATLL 

Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA (ATLL CGC) varen signar el contracte 

administratiu de gestió i prestació de serveis públics, en regim de concessió, per a la 

construcció, millora, gestió i explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa 

d’abastament Ter-Llobregat. 

El Plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives que formen part 

d’aquest contracte estableixen la necessitat que ATLL CGC dugui a terme un Pla de 

Renovació i Reposició dels bens adscrits a l'esmentada xarxa sota el control de l'Agencia 

Catalana de l'Aigua (ACA). Dins d'aquest Pla, s’inclou la futura execució de l'actuació 

"Renovació per a la millora de l'artèria PTLL- Abrera. PC 17.1”, que el present projecte 

defineix.  

. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició  de la nova canonada que ha de substituir 

l’actual DN1000 que alimenta l’estació de bombament d’Esparreguera i les instal·lacions de 

Mina Pública de Terrassa des d’una derivació en la connexió entre la torre de repartiment i 

el bombament a cota 250 que hi ha dins de la planta de tractament del Llobregat.   

 

3. SITUACIÓ ACTUAL 

 

L'artèria PTLL-Abrera és una canonada de formigó pretesat amb camisa de xapa de 1.000 

mm de diàmetre nominal que abasteix, amb aigua procedent de la Planta de Tractament del 

Llobregat (PTLL), els següents elements: 

· Mina Pública de Terrassa 

· Conducció comarcal del Baix Llobregat Nord 

· Derivació municipal Abrera (Can Vilalba) 

· Derivació municipal Abrera 

 

L'artèria PTLL-Abrera s'inicia a la Planta de Tractament del Llobregat (cota 70 m.s.n.m.), 

concretament a la canonada que connecta la torre de repartiment i i amb el bombaments a 

cota 250, i finalitza a l’edifici que integra la E.B. Esparreguera 1 - E.B. Abrera i  E.B. Can 

Vilalba (cota 67,37 m.s.n.m.). El flux de l'aigua entre la planta  i els bombaments  és per 

gravetat. 

La canonada de formigó pretesat amb camisa de xapa que conforma l'artèria PTTL-Abrera, 

està molt envellida i per alguns punts passa a fondàries properes als 5 m al costat de la 

carretera BV-1201, de Martorell a Olesa de Montserrat. Un trencament en aquesta canonada 

pot provocar afeccions a la carretera i a l'abastament. 

L'envelliment de l'artèria PTLL-Abrera queda palès en la presència de fuites detectades a la 

mateixa i que en els últims anys s'han quantificat en els volums següents: 

  

Any 2013 5,1 m3/h 45.000 m3/any 

Any 2014 5,1 m3/h 45.000 m3/any 

Any 2015 11-12 m3/h 100.000 m3/any 

 

Aquests volums suposen entre el 2% i el 4% del volum d'aigua anual que passa per l'artèria 

PTLL-Abrera. 

El fet que aquesta artèria no compti amb un subministrament alternatiu fa difícil que es 

pugui deixar fora de servei per escometre qualsevol reparació prolongada en el temps i, a 

més, els desguassos de la canonada es troben en mal estat. 

4. CABALS DE DISSENY 

Les actuacions consisteixen en la construcció d’un traçat alternatiu a la canonada actual 

PTLL-Abrera mantenint el mateix diàmetre de la canonada existent i amb un traçat de 

longitud similar per la qual cosa no caldria tenir en compte cabals de disseny. En tot cas el 

que s’ha comprovat, i així es justifica en l’annex corresponent, es que amb els cabals 

màxims d’utilització de l’artèria actual la línia piezomètrica se situa sempre per sobre de la 

generatriu superior de la nova canonada. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La justificació de la solució adoptada queda reflectida a l’Annex núm. 3 Estudi d’alternatives.  

El traçat escollit s’inicia en una nova arqueta de derivació molt a prop de l’existent i de 

seguida creua la BV-1201 mitjançant una clava perpendicular a l’eix de la carretera per a 

anar a buscar l’indret anomenat Can Moragues. Després es manté sensiblement paral·lel al 

traçat de la canonada actual i es dirigeix cap a la captació de la plantaEl traçat per aquesta 

zona no és fàcil, ja que a més a més de travessar el canal de desguàs de la planta,  resolt 

amb un aqüeducte, es creua amb nombroses canonades de diàmetres considerables, 

arquetes i serveis. Entre elles, la canonada actualment en servei. 

Una vegada passada la captació, el nou traçat va a situar-se paral·l a la conducció de la 

captació de la Magarola , construïda l’any 2007, a uns dos metres de distància, fins arribar 

al peu dels bombaments i enfilar-se per a anar a buscar la canonada actual i connectar-s’hi 

amb una nova arqueta. 

Aquesta solució té a més a més l’avantatge que permet independitzar l’execució de l’obra 

del funcionament de l’actual canonada sense afectar-ne el servei. Tan sols caldrà fer els 

corresponents talls de servei imprescindibles per a realitzar les dues connexions als 

extrems, a l’inici i al final. Aquests talls es podran fer en un temps molt reduït minimitzant 

l’afecció del servei. 

Un altre aspecte destacat del traçat projectat és que redueix de dues a una les claves 

necessàries per creuar la carreta BV-1201 previstes en el document que es va lliurar als 

licitadors del projecte. 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

1. Introducció 

L’artèria PTLL-Abrera es projecta amb canonada d’acer soldada helicoïdalment de diàmetre 

nominal DN1200 i 8 mm de gruix en els 50 primers metres i DN1000 i 7 mm de gruix des 

de l’arqueta de cabalímetres fins al final a la connexió amb la canonada actual. 

La longitud del traçat és de 2.721,54 m i al llarg de traçat es disposen de ventoses en els 

punts alts i desguassos en el punts baixos. 

L’inici es situa, dins les instal·lacions de la planta d’Abrera, a la canonada de formigó amb 

camisa de xapa d’acer (tipus Bonna) DN1700 que connecta el bombament C250 amb la 

Torre de Repartiment.  

L'arqueta inicial de derivació es troba just al costat de l'arqueta de sortida de la canonada 

PTLL-Abrera actual. A diferència d'aquesta darrera que es dirigeix en direcció nord, en 

paral·lel a la carretera BV-1201, el traçat de la nova canonada creua el vial perimetral de les 

instal·lacions d'ATLL per a creuar la carretera BV-1201. Un cop creuada, gira pràcticament 

90º per agafar direcció nord, en sentit descendent, evitant crear un punt alt que sobrepassi 

la cota +70 de la Torre de Repartiment. 

Després de passar sota la masia de Can Moragues, la canonada passa per sobre del canal de 

desguàs de la Planta d'Abrera i es dirigeix cap a les instal·lacions de la primera elevació de 

la Planta d'Abrera. 

El pas per dintre de les instal·lacions de primera elevació és curt però complicat per la 

presència de moltes canonades. Una vegada es surt d’aquestes instal·lacions, la canonada 

segueix en direcció nord per una zona de camps, en paral·lel a la canonada de Magaroles 

fins que ja al final del projecte, la canonada es desvia a buscar la connexió final amb l’actual 

canonada, prop de la carretera BV-1201 i de les Instal·lacions de la Mina Pública de 

Terrassa. 

Del resultat de les cales realitzades al llarg de la traça (reflectides a l'Annex 05 Geologia 

Geotècnia) apareix una gran heterogeneïtat en els materials trobats, recomanant talussos 

d'excavació 2V: 3H o 1V: 2H en la majoria dels casos. 

Així, la secció tipus general de la rasa, a excepció de les seccions particulars que es 

descriuen més endavant, adopta el talús d'excavació més conservador 1V: 2H. 

El fons de rasa tindrà una amplada de 2 m (50 cm a cada costat del tub) i disposarà d'un llit 

de grava 5-12 mm de 20 cm de gruix. Tot el tub s'omplirà amb la mateixa grava 5-12 mm 

fins a 20 cm per sobre de la coronació de la canonada. 
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2. Tram inicial. Sortida Planta Abrera i clava sota carretera BV-1201 (P.K. 
0+000 a 0+050) 

Aquest primer tram de 50 m es fa amb canonada d'acer DN1200 de 8 mm de gruix atès que 

es creua amb una clava sota la carretera BV-1201 i es busca que la canonada sigui 

accessible per dins per facilitar el seu manteniment i reparació en cas d’avaria. 

El projecte comença a l'Arqueta de Derivació, de formigó armat amb parets i solera de 30 

cm d'espessor i dimensions interiors en planta 5,8x5,8 m i alçada interior 4,75 m,  i es 

dirigeix cap a la carretera BV-1201 creuant el vial perimetral de la Planta d'Abrera. 

Per creuar la carreta BV-1201 es projecta una clava de 16 m de longitud que es farà amb 

una camisa de xapa de 1500 mm de diàmetre. La presència d'un substrat rocós a uns 4,5 m 

comporta disposar d'un escàs i estricte recobriment de terreny per sota de la carretera de 

dos diàmetres. A més, el terreny situat per sobre d’aquest estrat rocós és un terreny format 

per una grava sorrenca amb bastants cantells rodats i amb presència d’aigua. 

És per tot això que, per assegurar l'estabilitat del terreny en la clava, s'ha projectat efectuar 

un tractament de millora del terreny, amb la injecció de ciment. Aquest mateix tractament 

s'aplicarà en tot el tram d'excavació des de l'Arqueta de Derivació fins a la mateixa clava a fi 

de minimitzar les afectacions als serveis existent a la planta que es produirien amb els 

talussos que permet el terreny existent. 

Aquest tractament del terreny amb injecció de ciment permetrà excavar amb talussos 

pràcticament verticals (el projecte considera que es podran excavar talussos 5v: 1H; 

s'haurà de verificar durant l'execució de les obres). 

Abans d'efectuar les injeccions es realitzarà una inspecció del terreny amb georadar i cales a 

fi de detectar i verificar la presència dels serveis presents. Això permetrà confirmar la seva 

ubicació exacta i realitzar els desviaments necessaris, així com determinar els punts òptims 

per a realitzar la injecció del ciment en el terreny. 

3. Tram Arqueta Cabalímetre a pas sobre canal desguàs (P.K: 0+050 a 0+210) 

Poc després de la clava sota la carretera BV-1201, la canonada redueix el seu diàmetre a 

DN600 per entrar a l'Arqueta de Cabalímetre. D'aquesta arqueta, la canonada ja surt amb el 

diàmetre DN1000 de 7 mm de gruix que continuarà fins al final del projecte. 

L’Arqueta de Cabalímetre té unes dimensions interiors de 10,70 m de llarg i 4 m d’ample i 

una alçada de 5,0 m. 

En aquest tram la canonada passa per una zona forestal, amb una vegetació baixa i no molt 

densa pel que fa arbrat en el tram inicial, que posteriorment es fa molt més densa. 

Entre el P.K. 0 + 160 i el P.K. 0 + 206, en el tram sota la masia de Can Moragues, la 

canonada passa per un tram a mitja vessant que necessitarà de l'execució d'un mur de 

gabions per a la contenció de la grava i les terres del posterior reblert de la canonada. 

L'estructura de gabions estarà formada per peces de 21x1 de tela metàl·lica de filferro 

galvanitzat de 2.4 mm i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica. 

Per a la consolidació del terreny es preveu l’estesa d’una manta orgànica de coco i la 

posterior hidrosembra de la superfície.  

Al P.K.0+206.5, la canonada creua per sobre del canal de desguàs de la Planta d’Abrera. 

Aquest tram aeri té una longitud de 12 m. En cada un dels seus extrems, la canonada es 

recolza sobre una fonamentació de formigó mitjançant uns rigiditzadors que reforcen 

aquesta unió.  

4. Tram Canal de desguàs fins a sortida instal·lacions primera elevació (P.K. 
0+210 a 0+530) 

A continuació del tram aeri, la canonada anirà per dins d’un tub de PVC DN1400 mm de 

perfil rígid formigonat en un tram de 7 metres fins arribar a l’arqueta de desguàs P.K. 

0+221. Entre el tub i la canonada es col·locaran uns elements espaiadors que permetin el 

moviment de la canonada. Dins de l’arqueta de desguàs, una junta de dilatació permetrà els 

moviments de la canonada del tram aeri. 

El tram comprès entre el final del pas elevat, P.K. 0+215, i el P.K. 0+250 és un tram amb 

una alta presència d’altres canonades i serveis (canonada impulsió a bassa de fangs, 

canonada impulsió Mina Pública, col·lectors de Salmorres, etc.) de les quals es disposa de 

poca informació (sobre tot de les seves profunditats) per la qual cosa s’ha previst una 

campanya de cales per a determinar exactament la seva posició i profunditats. 

El traçat en aquest tram és superficial per no afectar a les canonades esmentades i en 

alguns trams caldrà terraplenar per sobre de la canonada (del 0+225 al 0+250 i del 0+320 

al 0+355). 
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Desprès de l’arqueta de ventosa del P.K. 0+353, la canonada entra de nou a les 

instal·lacions de la Planta d’Abrera, creuant el vial d’accés al nivell de primera elevació de la 

planta. En aquest creuament es passa per sobre de les dues canonades DN1700 d’impulsió. 

Al sortir de la Planta, al P.K. 0+370, i durant uns 40 m la canonada passa per una zona de 

canyes i bardisses enclotada en un punt baix, motiu pel qual es projecta la canonada 

formigonada. 

5. Tram paral·lel a canonada Magaroles per terreny de camps (P.K. 0+520 a 

2+300) 

A l’arribar al P.K. 0+520, el traçat de la canonada fa un gir de gairebé 90º per posar-se en 

paral·lel a la canonada de la Magarola i comença un llarg tram de 1.780 m per un terreny de 

camps. 

Entre el P.K. 0+740 i el P.K.1+300 la canonada s’apropa al límit del PEIN per la qual cosa 

s’ha previst realitzar l’excavació amb apuntalament i estrebada de la rassa, fent els talussos 

pràcticament verticals i reduint notablement la superfície d’ocupació que originaria fer 

l’excavació amb talussos. 

En el recorregut d’aquest tram la canonada creua diversos torrents secs. En aquests 

creuaments la canonada es formigonarà per a la seva protecció. 

6. Tram paral·lel a canonada Magaroles sota B-40 (P.K. 2+300 a 2+640) 

A partir del P.K. 2+300 la canonada baixa dels camps situats a la cota 69.70 m, fins a la 

cota 63.30 m per endinsar-se en un terreny forestal. 

Aquest talús, que quedarà afectat, es restaurarà amb l’estesa d’una manta de coco i la 

corresponent hidrosembra. 

La canonada segueix en aquest tram un traçat paral·lel a la canonada de la Magarola, 

creuant per sota la B-40 fins arribar al P.K. 2+640 on la canonada gira en direcció Est per 

buscar la connexió amb la canonada existent. 

7. Tram connexió final (P.K. 2+640 a 2+717) 

Desprès de creuar el torrent situat al P.K. 2+695, en el que es formigonarà la canonada, 

aquesta puja amb un pendent d’aproximadament 45º cap al punt on és previst executar 

l’arqueta final de connexió on es connectarà el nou traçat a la canonada existent. 

Aquesta pujada es fa per un terreny forestal amb presència d’arbrat (pins) i està previst la 

seva posterior restauració amb l’estesa d’una manta de coco, hidrosembra i reforestació. 

L’arqueta de connexió es situa en un punt relativament a prop de la carretera BV-1201. 

Per tal de minimitzar l’afecció al terreny forestal i la carretera, en aquest darrer tram, 

d’igual forma que al tram inicial, es planteja la millora del terreny mitjançant injecció de 

ciment per tal d’executar talussos més verticals. 

8. Arquetes. 

 

Obra Civil 

Les arquetes es dimensionen amb estructura de formigó armat HA-30/B/20/IIa amb lloses 

extraïbles en aquelles on es disposin equips electromecànics (Arqueta de Derivació, Arqueta 

de Cabalímetre, Arqueta Desguàs 0+222 amb junta dilatació i Arqueta de Connexió final). 

En l’Arqueta de Derivació i l’Arqueta de Connexió final caldrà actuar sobre les canonades 

existents per tal de fer les connexions amb unes peces en forma de “T” de caldereria. Les 

canonades existents, DN1700 en l’Arqueta de Derivació inicial i DN 1000 en l’arqueta de 

Connexió final, són de tipus Bonna (formigó amb camisa de xapa). Aquestes canonades es 

tallaran amb fil de diamant i es repicarà el formigó exterior i interior de la canonada per 

deixar la camisa vista i poder fer les soldadures amb les noves peces de caldereria.  

Posteriorment, a les soldadures de la caldereria amb els extrem de les canonades tipus 

Bonna es refaran els coll per dintre i per fora amb morter de reparació. 

 

Serralleria 

Per l’accés a les arquetes amb alçades superiors als 2 m es preveuen plataformes 

intermèdies de PRFV de 30x30x30 de 30 mm de gruix amb una càrrega de disseny de 700 

Kg/m2. L’accés a aquestes es farà amb escales també de PRFV, amb proteccions 
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circumdants quan aquestes tinguin alçades d’entre 2 i 3 m. Les plataformes disposaran de 

baranes de PRFV d’1 m d’alçada i entornpeu de 150 mm d’alçada. 

A l’exterior de les arquetes, per tal de facilitar l’entrada i sortida, es fixaran unes escales d’1 

m d’alçada de PRFV.  

Per tal d’aconseguir la ventilació de les arquetes, i evitar així la condensació que es produeix 

al seu interior, s’instal·laran dues pipes DN150 mm, una pintada de color blanc i l’altre de 

color negre, en extrems oposats de l’arqueta. 

Caldereria 

La caldereria de les arquetes (Arqueta de Derivació, Arqueta de Cabalímetre i Arqueta de 

Connexió) es farà amb tubs d’acer al carboni amb revestiment interior i exterior de pintura. 

El gruix de les peces de caldereria és de 10 mm a l’arqueta de Derivació, 8 mm per als DN 

1000 mm i 6,3 mm per als DN 600 mm.  

El tractament interior consistirà en un granallat previ de la superfície fins aconseguir una 

rugositat SA 2 ½ i un recobriment amb pintura epòxid alimentària sense dissolvents de 300 

micres de gruix de pel·lícula seca. 

El tractament exterior consistirà en un granallat previ de la superfície fins aconseguir una 

rugositat SA 2 ½i un recobriment amb una capa de pintura epòxid rica en zinc de 60 micres 

de gruix de pel·lícula seca, una capa pintura epòxid poliamida de 200 micres de gruix de 

pel·lícula seca i una capa de recobriment de poliuretà de 65 micres de gruix de pel·lícula 

seca. 

En els trams en que aquesta canonada d’acer vagi soterrada, es protegirà exteriorment amb 

una cinta de protecció tipus densolen contra la corrosió. 

Equips 

A l’Arqueta de Derivació situada a l’inici del projecte, es preveu una vàlvula de papallona 

motoritzada DN1600 mm per a la canonada principal entre el bombament C250 i la torre de 

repartiment, i una DN1200 per a la sortida de la nova canonada PTLL-Abrera. Per a 

l’execució dels treballs en aquesta arqueta cal buidar la canonada DN1700 amb una vàlvula 

de seccionament situada al bombament C250. Degut a que aquesta vàlvula no acaba de ser 

estanca, el projecte contempla la seva substitució.  

A l’Arqueta de Cabalímetre, situada poc desprès de la clava sota la carretera BV-1201, 

s’instal·la un cabalímetre DN600 i una vàlvula de papallona motoritzada DN600. 

A l’Arqueta de Connexió final es disposen 2 vàlvules de papallona DN1000 manuals 

motoritzables. 

Les ventoses previstes, tant a les 4 arquetes situades als punts alts del traçat com a les 

arquetes Derivació, Cabalímetre i Connexió, són trifuncionals DN80 PN10. 

Instal·lacions 

L’Arqueta de Derivació i l’Arqueta de Cabalímetre es dotaran d’enllumenat i pressa de 

corrent. 

Les llumeneres previstes són estanques amb dos fluorescents de 58 W IP-65. 

9. Obres especials: 

 

Clava 

La clava per al creuament de la carretera BV-1201 tindrà una longitud de 16 m (del P.K. 

0+022 al 0+038) i es realitzarà mitjançant escut obert amb una camisa de canonada 

metàl·lica de DN1500 i 14 mm de gruix. 

Per a determinar la profunditat i les característiques de la clava s’han realitzat 4 sondejos, 

dos de 10 m de profunditat i els altres dos de 5 i 6 metres. 

Dels resultats del sondejos, es constata la presencia d’un substrat rocós a la cota 67,5 m. 

Donat que la camisa és de DN1500 i la carretera es troba a la cota +72, la distància entre la 

part superior de la camisa d’acer i la carretera és de 3 m (recobriment estricte de 2 

diàmetres). Aquest fet, unit a les característiques del material en l’entorn de la clava 

(graves amb còdols) ha portat a considerar la necessitat d’una millora del terreny amb la 

injecció de ciment. 
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El pou d’atac de la clava es situa al costat oposat de la carretera a la Planta d’Abrera. La 

sabata de treball de formigó HA-30 (emplaçament de la maquinària d’empenta) té una 

longitud de 12 m, una amplada de 5 m i un gruix de 25 cm. Per la seva part, el mur de 

reacció, també de formigó HA-30, té una alçada total de 6,75 m (1 m sota la llosa de 

fonamentació) i forma triangular, amb amplada 8 m i una profunditat de 10,61 m. 

 

Injeccions per a la consolidació del terreny 

Aquest tractament s’aplica, tal i com s’ha explicat anteriorment, en el tram inicial del 

projecte (des de l’Arqueta de Derivació fins a la part final de la clava) i en el tram final (des 

del creuament de la riera al P.K. 2+695 fins arribar a l’Arqueta de Connexió al P.K. 2+721). 

Com s'ha assenyalat en els apartats anteriors, l’objectiu del tractament de millora del 

terreny és la modificació adequada de les seves característiques geotècniques, per a dotar-

lo de les característiques requerides per al seu correcte funcionament. 

Mitjançant l'aplicació d'una sèrie d'injeccions de fracturació, i amb la introducció del material 

adequat, s'aconsegueix dotar el terreny d'una gran homogeneïtat, amb un grau de cohesiói 

una estructura interna que permet al terreny un millor comportament respecte al 

corresponent al seu estat actual. 

En essència, aquest tractament consisteix en la transformació de l'estat mecànic inicial del 

terreny mitjançant tres processos simultanis que es descriuen a continuació: 

A.- Ruptura hidràulica del terreny en forma controlada, de manera que les deformacions 

s’escalonin. Aquest procés permet el tractament amb mescles estables a força de ciment de 

sòls, la textura de la qual impediria la impregnació fins i tot per barreges químiques de 

baixa viscositat. El referit trencament hidràulic es produeix amb volums de beurada aplicats 

a través de punts d'injecció, protegits per maniguets de goma, disposats en tubs d'acer amb 

separació no superior a 0,5 metres entre punts d'injecció consecutius d'un mateix tub. 

Aquests punts d'injecció permeten la repetició del tractament quantes vegades es desitgi, 

després d'haver forjat les mescles anteriorment aplicades, així com la dosificació en cada 

fase d'injecció del volum i cabal empleats, la qual cosa afavoreix un control molt precís de 

les deformacions induïdes en el subsol. 

B.- Consolidació del terreny per pressió i estructuració. La regulació del cabal 

d'injecció forçat per trencament del terreny permet l'aplicació de pressions "estàtiques" 

creixents, fins a la pressió última de tancament de cada maniguet que es prefixa segons 

profunditat. Aquestes pressions produeixen la consolidació dels petits dominis de terreny 

(de dimensió centimètrica) compresos entre llengües de beurada. En els sòls argilosos es 

pot apreciar aquest efecte de consolidació, atès que en perforacions d'alleugeriment de 

pressions intersticials intermèdies a les d'injecció es registra durant el tractament una 

afluència marcada d'aigua que cessa quan es produeix l'enduriment de la barreja injectada. 

El resultat d'aquest procés consisteix en la inclusió en el terreny d'un esquelet de llengües 

de ciment endurides entre les quals s’empresona un sòl consolidat que, si es tractés d'argila 

consolidada per exemple a 5 kg / cm2, tindria, segons la relació d'Skempton, una cohesió 

aparent propera a 1 kg / cm2. 

C.- Armat del terreny tractat pels tubs d'injecció. Els tubs d'acer del tractament 

queden al final del mateix, íntimament associats al volum de terreny tractat. La disposició 

dels tubs es prefixa en ventall, de manera que la màxima distància entre tubs, dins el volum 

del sòl a tractar, sigui inferior sempre a dues vegades el radi d'acció de la injecció. Això 

últim s'ha contrastat repetidament en sòls de naturalesa molt diversa (graves, sorres i 

argiles) mitjançant l'examen directe en excavacions del sòl tractat, i es confirma que la 

distància de l'eix del trepant de tractament a la vora de la zona en què la distribució de 

llengües de beurada és massiva, resulta sempre superior a les previsions, en forma molt 

més dependent de la resistència del terreny i de les pressions d'injecció que de la textura 

més o menys fina del sòl, circumstància aquesta previsible per tractar-se, com ja s'ha 

assenyalat , d'un tractament de trencament i consolidació, i no d'impregnació del sòl. 

Els mateixos tubs d'acer, un cop acabat el procés d'injecció i emplenat el seu interior amb 

beurada de ciment, persegueixen complementàriament que els bulons, que en definitiva 

constitueixen aquests tubs d'injecció, serveixin d'elements de cosit de les superfícies 

potencials de lliscament del terreny sota les càrregues que ho sol·liciten, el que assegura el 

comportament mecànic del sòl tractat. 

El disseny concret de cadascuna de les disposicions dels forats, la seva inclinació i longitud 

total definitiva, a fi d'evitar danyar alguna instal·lació soterrada existent, hauran de ser 

replantejades en la pròpia obra, determinant en aquest cas les inclinacions reals de cada un 

dels trepants per acomplir les condicions referides en aquest apartat. 

Pas aeri sobre canal de desguàs Planta d’Abrera 
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Al P.K. 0+205, la canonada passa per sobre del canal de desguàs de la PTLL, en un tram 

elevat de 12,90 m entre recolzaments. La canonada de caldereria de DN1000 i 10 mm de 

gruix anirà protegida per una cinta anticorrosiva. 

Els dos recolzaments situats a cada extrem consistiran en una placa plana d’acer ancorada a 

una sabata de formigó armat de 2,40x1,20 m i 0,75m de profunditat i un rigiditzador fixat a 

la canonada de caldereria amb una placa plana a la seva part inferior que contactarà amb la 

placa base ancorada a la sabata. Aquest sistema permet els moviments de dilatació de la 

canonada, i a fi que aquest tingui una elevada durabilitat, es solda una xapa d’acer 

inoxidable AISI 316 de 5 mm de gruix a cada placa de contacte. 

Els moviments de dilatació d’aquest tram aeri es regulen amb una junta de dilació situada a 

l’arqueta de desguàs del P.K. 0+222.  

Per al tram soterrat entre el recolzament de la canonada aèria i la junta de dilatació, es 

preveu fer passar la canonada per dintre d’una beina DN1400 formada per una canonada de 

PVC formigonada. La beina i la canonada es separaran per uns elements espaiadors de 

polietilè d’alta densitat. 

10. Instal·lacions elèctriques i comunicacions. 

Instal·lacions elèctriques 

Les instal·lacions elèctriques previstes són les necessàries per a donar subministrament als 

equips electromecànics previstos a l’Arqueta de Derivació (vàlvula de papallona DN1600, 

vàlvula de papallona DN1200 i cabalímetre de control de fuites) i de l’Arqueta de 

Cabalímetre (cabalímetre i vàlvula de papallona DN600) a més del subministrament per 

l’enllumenat d’aquestes dues arquetes i per a la instrumentació. 

Els equips elèctrics es connectaran a l’armari de serveis auxiliars 01PLA0809 situat al 

bombament C250. 

Per al recorregut del cablejat s’ha projectat un nou prisma de canalització de serveis amb 

dos tubs de polietilè corrugat de diàmetre 160 mm des de l’Arqueta de Cabalímetre fins a 

l’Arqueta de Derivació. En aquest recorregut es disposaran pericons de 60x60x60 amb tapes 

de fundació de pas útil 50x50 C250. En el pas de la clava, es preveuen 3 tubs d’acer de 63 

mm de diàmetre que es col·locaran entre la camisa de xapa DN1500 i la canonada DN1200. 

A partir de l’Arqueta de Derivació, i fins el bombament C250, el cablejat anirà per la 

canalització existent i un cop dins el bombament, per les safates existents fins arribar a 

l’armari de serveis auxiliars. Dins d’aquest armari s’instal·laran els interruptors diferencials i 

magneto tèrmics d’aquests equips. 

Per dins de les arquetes es preveuen safates 100x60 i tubs rígids i flexibles per portar el 

cablejat fins el equips. 

Instal·lacions de control 

Les instal·lacions de control previstes tenen per objectiu integrar dins del sistema de 

telecontrol d’ATLL els nous equips de les arquetes de Derivació i Cabalímetres (vàlvules de 

papallona, cabalímetres, transductors de pressió).  

Tots aquests equips s’integraran al sistema d’ATLL a través de l’Armari de Control 

01PLA0804 situat al bombament C250. Dintre d’aquest armari s’instal·larà una nova targeta 

profibus PS69-DPM. 

El cablejat de control utilitzarà el mateix prisma de dos tubs DN160 mm descrit per a les 

instal·lacions elèctriques (s’utilitzarà un corrugat per a control i l’altre per a cablejat elèctric) 

i dintre de les arquetes s’instal·laran safates de 100x60 i tubs rígids i flexibles per arribar als 

equips. 

El display dels dos cabalímetres s’instal·larà dintre del bombament C250, i per tal de definir 

correctament la longitud de cable entre el capçal dels cabalímetres i els displays, caldrà 

replantejar la longitud necessària abans de demanar els equips. 

7. QUADRE RESUM DE LES DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE 

 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
  

  

Moviment de terres 
 

Excavació de terra vegetal 7.207,60 m3 

Excavacions en rasa 62.402,68 m3 

Rebliment amb graveta 13.188,59 m3 

Rebliment amb terres pròpia obra 12.246,52 m3 

Esbrossada 36.038,00 m2 
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Longitud total canonada acer (m) 2.753,3 ml 

Segons diàmetre 
 

Longitud Ø1200 mm 40 ml 

Longitud Ø1000 mm 2.713,3 ml 

Colzes 33 ut 

ARQUETES (UT) 
 

Arqueta Derivació 1 

Arqueta Cabalímetre 1 

Arquetes ventoses 4 

Arquetes Desguassos 4 

Arqueta Connexió 1 

CALDERERIA (Kg)  

Caldereria en arquetes i obres especials 14.991,64 Kg 

EQUIPS ELECTROMECÀNICS  

Vàlvula de papallona motoritzada DN1600 (ut) 2 

Vàlvula de papallona motoritzada DN1200 (ut) 1 

Vàlvula de papallona motoritzable DN1000 (ut) 2 

Vàlvula de papallona DN600 (ut) 1 

Cabalímetre DN600 (ut) 1 

Rodets de desmuntatge DN1600 (ut) 2 

Rodets de desmuntatge DN1200 (ut) 1 

Rodet de desmuntatge DN1000 (ut) 2 

Rodet de desmuntatge DN600 (ut) 2 

Junta de dilatació DN1000 (ut) 1 

Ventoses DN80 10 

OBRES ESPECIALS  

Clava DN1200 (camisa DN1500) (longitud) 16 ml 

Pas elevat sobre canal desguàs (longitud) 12,5 ml 

8. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Expropiacions. 

L’execució de les obres definides en el present projecte requereixen l’ocupació de forma 

temporal o definitiva dels terrenys afectats per les mateixesEs consideren tres tipus 

d’afeccions segons la seva tipologia: 

• Expropiació o autorització d’ocupació permanent: correspon a la superfície 

necessària que ocupen estrictament les arquetes i el massís o estructura de 

recolzament del pas elevat. Quan es tracta de terrenys públics estem parlant d’una 

autorització d’ocupació permanent. 

• Servitud de pas o autorització de pas permanent: s’estableix una franja de 

servitud de 5 m d’amplada a cada banda de la nova canonada que seran utilitzades 

per a la construcció, vigilància i manteniment de les instal·lacions. Quan els 

terrenys afectats són de domini públic, com el cas d’un vial públic, es tracta d’una 

autorització de pas. 

• Ocupació temporal o autorització d’ocupació temporal: es considera l’ocupació 

de terrenys propers a la zona d’obres necessaris per al seu desenvolupament.  

 

TIPUS AFECCIÓ SUPERFÍCIE (m2) 
INDEMNITZACIÓ 

(€) 

Expropiació o autorització d’ocupació 
permanentment 

168 246,00 

Servitud de pas o autorització de pas 

permanent 
27.277 35.429,00 

Ocupació temporal o autorització d’ocupació 

temporal 
75.136 26.565,40 

TOTALS 102.581 62.240,20 

 
Serveis Afectats. 

La recopilació de la informació dels serveis existents en l’àmbit del projecte ha estat 

realitzada mitjançant la sol·licitud directa d’informació a les companyies de serveis, a través 

d’ACEFAT, amb la documentació facilitada per ATLL i a través de la redacció de cartes a 

diferents actors que podien tenir serveis passants per la zona d’actuació.  

Hi ha dos serveis propietat de Telefónica que es veuen afectats pel fet de construir la nova 

canonada i que, per tant, cal desviar.  

Tot i això, en alguns trams, degut a l’elevat nombre de serveis en la zona per on passa la 

canonada, i el grau d’incertesa respecte la seva posició real, es preveu la realització d’una 

campanya de cales i georadar per a la verificació de la posició real d’aquests i la validació 

del traçat projectat o, en cas fos necessari, la seva modificació. 
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9. AFECCIONS A L’ENTORN 

L’estudi ambiental realitzat, Annex nº 16 Memòria Ambiental, analitza l’estat del medi en 

l’àmbit del projecte i proposa una sèrie de mesures preventives i correctores amb l’objectiu 

de minimitzar les afeccions mediambientals pròpies de la construcció de les canonades 

projectades. 

A l’àmbit del projecte no s’identifica cap Espai natural de Protecció Especial (ENPE). 

A la zona objecte d’estudi es troba l’espai natural de protecció especial de la Xarxa Natura 

2000, LIC i ZEPA, amb el CODI ES5110012 anomenada Montserrat-Roques Blanques-riu 

Llobregat. En concret, proper a la futura canonada, s'identifica l'espai protegit de la Xarxa 

Natura 2000 corresponent a la llera del riu Llobregat. 

De l'Inventari de Patrimoni Cultural realitzat per la Generalitat de Catalunya, s'identifiquen 

l'existència d'elements de patrimoni arqueològic i arquitectònic existent en l'àmbit d'estudi. 

A l'àrea d'emplaçament de la canonada objecte del projecte no s'identifica cap element. Sí 

cal destacar Can Moragues, com a element proper a la zona, a 20 metres del traçat de la 

canonada. 

Can Moragues s'inclou dins dels béns arquitectònics catalogats per la Generalitat. Es tracta 

d'una masia d'estil popular abandonada en bon estat de conservació. 

10. ALTRES INFRAESTRUCTURES AFECTADES 

Els treballs d’execució de la canonades poden afectar altres infraestructures, principalment 

en els trams dins de les instal·lacions de la Planta de Tractament del Llobregat. 

11. INUNDABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS 

D'acord amb el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la zona d'actuació del present document existeix perill 

d’inundació Fluvial. 

Aquestes zones es corresponen als trams de la canonada propers al riu Llobregat. 

12. NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL JUSTIFICADA 
SEGONS NORMATIVA VIGENT 

L’Annex 16 justifica la no necessitat de realitzar la tramitació ambiental segons la normativa 

vigent. Per tant, és suficient la realització d’un annex de memòria ambiental, que és 

precisament l’annex 16, en comptes d’un Estudi d’Impacte Ambiental.  

13. DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

En relació a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, no s’ha tingut en 

compte la Llei 20/1991 i posteriors decrets de desenvolupament de la llei en considerar que 

les instal·lacions objecte del present projecte són instal·lacions industrials no destinades a 

l’ús públic. 

14. REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini de les obres és d’1 any no hi haurà revisió de preus. 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’annex 14 s’adjunta la Justificació de Preus del present projecte.  

16. SEGURETAT I SALUT 

A l’Annex núm. 18 del present Projecte s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, la finalitat del 

qual és establir les bases a tenir en compte, en el decurs de l'execució de les obres, 

 respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com definir els 

locals preceptius d'higiene dels treballadors.  

Aquest estudi proporcionarà les directrius per a la elaboració del corresponent Pla 

de Seguretat i salut i facilitarà el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret, 

1627/1997, de 24 de octubre. En el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, es regulen 

les obligacions del promotor, projectista, Coordinador de Seguretat, subcontractistes i 

treballadors autònoms pel que fa a la prevenció d’accidents laborals.  

En base a aquest estudi, l'empresa o empreses adjudicatària/es de les obres 

desenvoluparà/n el/s Pla/ns de Seguretat i Salut en els que s’analitzaran les previsions 

contingudes en aquest estudi. Aquest document s'haurà de presentar obligatòriament a 

l'Autoritat laboral per a la concessió de l’obertura del Centre de treball, i estarà a disposició 

permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la realització de les seves 

funcions. 
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El Pressupost d’Execució Material del corresponent Estudi de Seguretat i Salut és de CENT 

SETZE MIL SIS-CENTS EUROS (116.600,00 €). Aquest valor es recull al pressupost del 

present projecte i detalladament a l’Annex 18.  

17. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’execució de les obres estimat a l’Annex nº 13 Pla d’Obres és de 12 mesos. 

18. PRESSUPOST DE LES OBRES 

 
Pressupost d’Execució Material (PEM) 

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a CINC MILIONS NOU-CENTS 

SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5.000.978,36€).  

 Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) 

El pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut incrementant el Pressupost d’Execució 

Material un 5% en concepte de Despeses Generals i un 5% en concepte de Benefici 

Industrial, resultant finalment un total de CINC MILIONS CINC-CENTS UN MIL 

SETANTA-SIS EUROS AMB VIN CÈNTIMS (5.501.076,20 €). 

Pressupost d’execució material (PEM) 5.000.978,36 € 

5% Despeses Generals 250.048,92 € 

5% Benefici Industrial 250.048,92 € 

SUMA 5.501.076,20 € 

  

Pressupost per a coneixement de l’Administració (PCA) 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració inclou, a més dels costos contemplats al 
Pressupost d’Execució per Contracte, els costos i despeses associades a les mateixes, que 
en el present cas són:  
 

Expropiacions. 

Redacció de Projecte (2,53 %). 

Direcció de les Obres, redacció de projecte As-Built i Coordinació de Seguretat i 

Salut (3,79 %).  

 

Amb aquests antecedents, es dedueix el Pressupost per a coneixement de l’Administració 
que figura a continuació:  
 

Pressupost d'execució material PEM 5.000.978,36 € 

5% despeses generals   250.048,92 € 

5% benefici industrial    250.048,92 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC sense IVA 5.501.076,20 € 

2.53% redacció de projecte 139.177,23 € 

3.79% Direcció d'Obra, as-built i Coordinació SiS 208.490,79 € 

Pressupost Total sense IVA 5.848.744,21 € 

21% IVA 
 
  1.228.236,28 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC amb IVA 7.076.980,50 € 

Expropiacions    62.240,20 € 

Pressupost per a coneixement de l'administració PCA 7.139.220,70 € 

 
 
  

Ascendeix el present Pressupost per a coneixement de l’Administració a l’esmentada 

quantitat de SET MILIONS CENT TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB 

SETANTA CÈNTIMS D’EURO (7.139.220,70 €). 

19. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 

 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
Memòria 
 
Annex 01. Resum de dades i característiques 
Annex 02. Recopilació i anàlisi de la documentació existent. 
Annex 03. Estudi d’alternatives. 

Annex 04. Treballs topogràfics.  
Annex 05. Geologia i geotècnia. 
Annex 06. Reportatge fotogràfic. 
Annex 07  Càlculs hidràulics. 

Annex 08  Càlculs mecànics i estructurals. 
Annex 09. Especificacions tècniques. 
Annex 10  Definició d’instal·lacions elèctriques.  
Annex 11  Procediments constructius. 

Annex 12  Pla d’obra valorat mensual i acumulat. 
Annex 13  Justificació de preus. 
Annex 14  Expropiacions i serveis afectats. 
Annex 15  Memòria Ambiental. 
Annex 16  Pla de gestió de residus valorat (PEM). 
Annex 17  Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex 18  Pressupost per al coneixement de l’Administració. 
Annex 19  Pla de Control de Qualitat. 

Annex 20  Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua. 
 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
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01 Plànol emplaçament i índex. 
02 Plànol de planta i perfil conjunt de les obres. 
03 Plantes, perfils i seccions 
04 Arquetes 

05 Obres especials 
06 Instal·lacions elèctriques i control 
07 Mesures correctores 
 
DOCUMENT NÚM. 3. PRESSUPOST 
 

Amidaments auxiliars 
Amidament 

Quadre de Preus nº 1 
Quadre de Preus nº 2 
Pressupost 
Resum Pressupost 
Últim full 
 
 
DOCUMENT NÚM. 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El Director de l’obra     

    

Barcelona, DESEMBRE de 2018 

L’enginyer autor del projecte:     

          

 

 

Manuel de Riquer Mestres    

Enginyer Civil 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU 

 

 

 

 

L’enginyer director del projecte: 

      

 

 

 

Daniel Español Realp 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte presentar les dades més característiques del “Projecte constructiu de la 

renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera”. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 
2.1  Ubicació del projecte 

 

El present projecte té com a finalitat la renovació de la canonada PTLL-Abrera que abasteix, amb aigua 

procedent de la Plata de Tractament del Llobregat (PTLL) a la Mina Pública de Terrassa, la conducció 

comarcal del Baix Llobregat Nord i dos derivacions municipals d’Abrera. 

 

 

2.2  Estructuració del projecte 

 

El conjunt del projecte comprèn les següents actuació: 

- Moviments de terres 

- Canonades 

- Arquetes 

- Obres Especials: clava sota la carretera BV-1201, pas elevat sobre el canal de desguàs de la PTLL i i 

tractaments del terreny 

- Instal·lacions elèctriques i de control 

- Reposicions i serveis afectats 

- Mesures correctores ambientals 

2.3 Taula resum 

A la taula següent es resumeixen les característiques principals de les obres a executar: 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE   
   

Moviment de terres 

 

Excavació de terra vegetal 7.207,60 m3 

Excavacions en rasa 62.402,68 m3 

Rebliment amb graveta 13.188,59 m3 

Rebliment amb terres pròpia obra 46.807,43 m3 

Esbrossada 36.038,00 m2 

Longitud total canonada acer (m) 2.753,3 ml 

Segons diàmetre 
 

Longitud Ø1200 mm 40 ml 

Longitud Ø1000 mm 2.713,3 ml 

Colzes 33 ut 

ARQUETES (UT) 
 

Arqueta Derivació 1 

Arqueta Cabalímetre 1 

Arquetes ventoses 4 

Arquetes Desguassos 
 

4 

Arqueta Connexió 1 

CALDERERIA (Kg)  

Caldereria en arquetes i obres especials 14.991,64 Kg 

EQUIPS ELECTROMECÀNICS  

Vàlvula de papallona motoritzada DN1600 (ut) 2 

Vàlvula de papallona motoritzada DN1200 (ut) 1 

Vàlvula de papallona motoritzable DN1000 (ut) 2 

Vàlvula de papallona DN600 (ut) 1 

Cabalímetre DN600 (ut) 1 

Rodets de desmuntatge DN1600 (ut) 2 

Rodets de desmuntatge DN1200 (ut) 1 

Rodet de desmuntatge DN1000 (ut) 2 

Rodet de desmuntatge DN600 (ut) 2 

Junta de dilatació DN1000 (ut) 1 

Ventoses DN80 10 

OBRES ESPECIALS  

Clava DN1200 (camisa DN1500) (longitud) 16 ml 

Pas elevat sobre canal desguàs (longitud) 12,5 ml 

 

Taula 1 Principals característiques del projecte. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte detallar la documentació existent que ha servit de base per al projecte 

“Projecte constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera”. 

 

2. DOCUMENTACIÓ EXISTENT 

 

• “Captació al Riu Llobregat Aigües Amunt de La Magarola i Conducció a l’ETAP Llobregat”, redactat per 

ATLL. Aquest document defineix les característiques d’una canonada de captació d’aigua per l’ETAP 

Llobregat en condicions d’emergència, i a la qual la canonada projectada anirà paral·lela en un llarg 

tram del recorregut. 

• “Aixecament topogràfic del traçat de l’artèria PTLL Abrera”, redactat per Serfocar, S.L.. Aquest 

document es va redactar per identificar el traçat de la canonada que serà substituïda per la del 

present projecte. La canonada existent i la nova es creuen en dos punts en planta, i connecten en el 

punt final de la nova canonada. 

• “Redacció de l’estudi d’alternatives i projecte de la renovació artèria PTLL-Abrera, entre PK 2+300 i 

2+630”, redactat per V.V.V., SL. Es tracta d’un projecte constructiu de renovació d’un tram de la 

canonada existent que entra en l’abast del present projecte. 

• “Projecte complementari nº 2 “as-built” de l’ampliació i millora del tractament de la potabilitzadora 

d’Abrera”, del qual s’ha obtingut informació relativa als serveis que entren i surten de la Planta Ter-

Llobregat per determinar el traçat de la canonada. 

• “Execució del programa d’instal·lació de cabalímetres de control de rendiment i detecció de fuites del 

sistema Ter Llobregat” redactat per Coutex, que conté plànols amb canonades de serveis existents 

rellevants per la determinació del traçat del present projecte.  

Per la redacció d’aquest projecte també s’ha fet ús d’informació facilitada per part d’ATLL que no està 

continguts en cap document públic, o bé la quantitat de dades que se n’ha obtingut és reduïda. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte l’estudi de diferents alternatives per a les solucions 

adoptades en el “Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-

Abrera”. 

2.  SOLUCIONS ESTUDIADES 

L’artèria PTLL-Abrera s'inicia a la Planta de Tractament del Llobregat (cota 70 

m.s.n.m.), a la canonada que connecta l'arqueta de trencament i la torre de distribució 

de la planta, i finalitza al complex de bombaments E.B. Esparreguera 1 - E.B. Abrera - 

E.B. Can Vilalba (cota 67,37 m.s.n.m.).  

El flux de l'aigua és per gravetat a pressió entre la PTLL i les estacions de bombament 

esmentades. 

La longitud total de la nova canonada es situa sobre els 2.700 m. i 2.800 m, depenent 

de les opcions considerades. 

El flux per gravetat està condicionat bàsicament per dos factors: 

• Un desnivell total disponible molt reduït 

• La cota de sortida del dipòsit: 70 msnm 

 

Aquestes dos factors limiten el traçat, que s’ha de mantenir per sota de la cota 70 per 

evitar problemes de funcionament per gravetat amb cotes baixes del dipòsit 

(depressions, inestabilitat del flux,...) o bé haver de realitzar un bombament. 

 

2.1 Solució inicial prevista a les Bases Tècniques 

 

La solució plantejada a les Bases Tècniques preveia un traçat sensiblement paral·lel a 

la canonada existent actualment. 

Aquesta canonada, després de passar per sota de les canonades d’impulsió de la 

captació, transcorre paral·lela a la carretera BV-1201 pel costat sud fins arribar al 

complex de bombaments. 

Al voltant del PK 0+540 cal fer un creuament de la canonada nova amb l'actual, que es 

soluciona realitzant una clava per passar la primera sota la segona. 

Entre els pks 0+900 i 1+100, hi ha una vaqueria que impossibilita el traçat paral·lel, 

en passar la canonada existent per dins les instal·lacions. La solució que es preveu a 

les Bases Tècniques consisteix en fer un tram d’uns 200m creuant a l’altra banda de la 

carretera BV-1201, la qual cosa implica la realització de dues claves per sota de la 

mateixa. 

 

2.2 Anàlisi de solucions  

Després d’estudiar nombroses alternatives de traçat, s’han descartat aquelles que 

impliquen la necessitat de bombament, en sobrepassar la cota 70. 

Aquesta condició elimina un possible traçat inicial per l’interior de la planta per anar a 

buscar el vial de baixada a la captació, ja que s’assoleix gairebé la cota 80. També 

limita un possible traçat paral·lel a la carretera BV-1201. 

Una vegada obligats a passar per un terreny amb menor cota, ens trobem amb 

diversos condicionants. D’una banda una multitud d’instal·lacions, principalment 

canonades, la majoria relacionades amb la planta: línies de fangs, canal i canonades 

de desguàs, pous, etc. A més a més, la zona és un corredor “natural” pels serveis que 

discorren paral·lelament al riu, com el col·lector de salmorres i el col·lector d’aigües 

residuals cap a la EDAR. 

Un altre punt altament condicionant de la solució a adoptar són les instal·lacions de 

captació i primera elevació de la planta. La canonada actual a la MPT passa actualment 

per sota de les canonades d’impulsió a la zona dels acumuladors. Aquest traçat s’ha 

descartat pel seu cost, ja que obligaria a realitzar una perforació dirigida de gran 

diàmetre. 
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2.3 Solució adoptada al present projecte 

Al present projecte s’ha optat per un traçat nou amb l’objectiu de reduir el nombre de 

claves previst a les Bases Tècniques i allunyar-nos de la carretera BV-1201 per a 

minimitzar-hi les afeccions.  

La solució finalment adoptada consisteix en una única clava inicial perpendicular a la 

BV-1201, baixar per sota la casa de Can Moragues per anar a travessar les 

instal·lacions de la captació per la seva part alta i desplaçats del col·lector de 

salmorres. S’ha anat a buscar el pas per l’espai ajustat que queda entre les canonades 

d’impulsió i el vial. 

El traçat per aquesta zona no és fàcil, ja que a més a més de travessar el canal de 

desguàs de la planta, solucionat amb un aqüeducte, es troba amb nombroses 

canonades de diàmetres considerables, arquetes i serveis. Entre elles , la canonada 

actualment en servei. 

Una vegada passada la captació, el nou traçat va a buscar el traçat de la canonada que 

procedeix de la captació de La Magarola, construïda l’any 2007. A partir d’aquí discorre 

paral·lela a la mateixa, a uns dos metres, fins arribar al peu dels bombaments per 

enfilar-se i anar a buscar la canonada actual per a connectar-s’hi amb una nova 

arqueta. 

Aquesta solució té a més a més l’avantatge que permet independitzar l’execució de 

l’obra del funcionament de l’actual canonada sense afectar-ne el servei. Tan sols caldrà 

fer els corresponents talls de servei imprescindibles per a realitzar les dues connexions 

als extrems, a l’inici i al final. Aquests talls es podran fer en un temps molt reduït 

minimitzant l’afecció del servei. 

 

3. ALTERNATIVES AL CREUAMENT DE LA CARRETERA BV-2101 

El creuament de la carretera BV-1201, tot just a la sortida de la planta de tractament, 

es va enfocar inicialment amb la realització d’una clava. 

L’objectiu fonamental era evitar l’afecció al tràfic, amb un IMD bastant elevat. Una 

vegada realitzats els primers sondejos i amb l’informe geotècnic previ, es va haver de 

replantejar el tema.  

L’aparició d’una base de roca que limita la profunditat de la clava i la presència d’una 

capa de graves amb circulació d’aigua presentava dificultats per a la realització d’una 

clava convencional amb escut obert. Es va estudiar la possibilitat de fer la clava amb el 

sistema d’impacte, però la relativa poca profunditat per la limitació del sòcol i la 

probabilitat de desviament en la traça augmentaven el factor de risc. Això ens van 

portar a anlitzar altres possibilitats. 

 

 

Il·lustració 1  Situació sondejos 

 

En una reunió conjunta amb tècnics de la Diputació, es va plantejar el problema 

geotècnic i els riscos que podria representar la realització de la clava. En aquesta 

reunió es va plantejar la realització de nous sondejos a tocar de la carretera, per a 

donar més precisió a la composició del subsòl i es va plantejar la possibilitat d’analitzar 

la solució del desviament del tràfic. 
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Il·lustració 2   Perfil geotècnic sota carretera BV-1201 

 

A la vista del materials existents i el seu abast, es va concloure que el desviament era 

poc viable. O bé calien importants ocupacions laterals, degut als talussos necessaris, o 

es feien necessaris sistemes de subjecció o excavació profunda que presentaven 

dificultats per la presència de les graves. 

A la vista de tots els condicionants i dificultats, el projecte ha optat finalment per una 

solució segura i efectiva, tot i el seu cost econòmic, ja utilitzada anteriorment per ATLL 

per resoldre el pas de la conducció DN1800 Fontsanta-Trinitat pels nuclis urbans de 

Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. La solució consisteix en l’estabilització del terreny 

utilitzant la tècnica d’injeccions de fracturació hidràulica, executada amb injecció de 

beurada de ciment amb tubs-maneguet de manera repetitiva i selectiva, la qual 

permet posteriorment la realització de talls verticals amb perfectes garanties. 

Una vegada el terreny estabilitzat, es realitzarà una clava convencional d’una longitud 

molt més reduida i, per tant, de cost molt inferior.  

Tot plegat permetrà de realitzar l’actuació sense afectar el tràfic i amb total seguretat 

enfront de possibles esfondraments. 

 

 

Il·lustració 3   Tractament del terreny sota BV-1201 

 

Tanmateix, l’estabilització del terreny permetrà facilitar enormement la realització de 

l’excavació de la rasa i la nova arqueta de derivació a l’interior de la planta d’ATLL, en 

trobar-se envoltada de multitud de serveis que caldria desviar, estintolar o, fins i tot, 

tallar temporalment. La reducció de costos directes per l’obra o indirectes per 

l’explotació per aquest motiu és també notòria. 

 

4. PAS DEL CANAL DE DESGUÀS DE LA PLANTA 

Després d’analitzar altres possibilitats de traçat que resultaren inviables per diversos 

motius, per a passar el canal de desguàs de la planta s’ha optat finalment per la 

solució aèria, amb un aqueducte constituit per la pròpia canonada autoportant 

recolzada sobre dos suports deslliçants. 

El tram aeri, en estar sotmès a moviments per diferències de temperatura, sobretot en 

cas de buidat de la canonada, disposarà d’un compensador de dilatacions situat dins 

de l’arqueta propera situada al costat del canal. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

S’adjunta la memòria de topografia que ha servit com a base per al replanteig de l’àmbit del traçat de la 

nova artèria PTLL-Abrera. 
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!!!!2-51;453/535-56;923;/674-75/677-24!K!

!!!!3-51;454/696-56;9238/826-76/669-21!K!

!!!!4-51;456/888-56;9237/653-78/186-21!

!!!!5-51;454/921-56;9233/846-77/993-21!

!!!!6-51;453/965-56;9234/272-77/939-21!

!!!!7-51;452/;77-56;9232/5;3-77/91;-21!

!!!!8-51;451/7;;-56;9233/284-75/;54-21!

!!!!9-51;452/989-56;9234/175-78/619-VS7!

!!!!;-51;452/866-56;9234/66;-78/593-G!

!!!21-51;454/964-56;9237/928-78/594-VS7!

!!!22-51;462/345-56;9238/;87-79/756-21!K!

!!!23-51;436/2;3-56;9173/218-75/164-21!K!

!!!24-51;42;/752-56;9172/345-74/9;4-21!

!!!25-51;432/858-56;9158/919-75/266-21!

!!!26-51;438/437-56;9159/75;-74/;91-21!

!!!27-51;436/438-56;915;/288-75/699-E7!

!!!28-51;433/651-56;9159/827-75/6;3-E7!

!!!29-51;432/998-56;9164/356-75/654-E7!

!!!2;-51;432/589-56;9165/736-75/651-E7!

!!!31-51;438/;66-56;9139/459-75/221!!

!!!31-51;427/7;1-56;9153/861-75/331!!

!!!31-51;42;/329-56;9137/;26-75/131!!

!!!31-51;446/;22-56;9155/493-75/231!!

!!!31-51;437/551-56;9155/442-75/191!!

!!!31-51;433/177-56;9125/694-75/191!!

!!!31-51;451/647-56;913;/957-75/391!!

!!!32-51;439/7;7-56;9126/141-75/285!!

!!!33-51;445/176-56;9126/985-75/348!!

!!!34-51;451/7;8-56;9127/571-75/344-C!5O!

!!!35-51;436/;65-56;8;;9/134-74/;49!!

!!!36-51;443/379-56;8;;8/36;-74/915!!

!!!37-51;447/371-56;8;;9/715-74/;53!!

!!!38-51;455/658-56;8;;;/293-74/;4;-C!5O!

!!!39-51;443/189-56;8;66/528-74/556!!

!!!3;-51;454/565-56;8;67/478-74/9;4!!

!!!41-51;577/622-56;8828/386-7;/768!!

!!!42-51;572/2;;-56;8824/;36-7;/741-23!K!

!!!43-51;578/394-56;8811/5;4-7;/649-23!

!!!44-51;584/;;3-56;8814/165-7;/861!!

!!!45-51;584/631-56;8796/493-7;/845-23!

!!!46-51;585/7;5-56;8794/;;5-7;/839-23!

!!!47-51;598/955-56;87;1/129-7;/933-23!

!!!48-51;596/;75-56;8798/86;-7;/41;-24!K!

!!!49-51;586/558-56;8793/528-79/946-24!

!!!4;-51;583/898-56;8794/238-79/748-24!

!!!51-51;578/626-56;87;6/191-79/375-24!

!!!52-51;569/87;-56;8822/669-78/826-24!

!!!53-51;565/527-56;8818/161-78/762-23!K!

!!!54-51;569/151-56;87;;/619-78/;91-23!

!!!55-51;572/63;-56;87;2/813-79/326-23!

!!!56-51;576/128-56;879;/179-79/397-23!K!

!!!57-51;576/547-56;8799/139-79/414-21!K!

!!!58-51;577/42;-56;8799/496-79/419-21!

!!!59-51;577/822-56;8798/637-79/4;2-21!

!!!5;-51;576/876-56;8798/294-79/475-21!

!!!61-51;577/251-56;8794/259-79/534-23!

!!!62-51;579/575-56;8788/;85-79/727-23!

!!!63-51;581/672-56;878;/32;-79/846-23!

!!!64-51;582/8;2-56;8788/113-79/862-23!K!

!!!65-51;57;/854-56;8786/237-79/851-23!

!!!66-51;57;/653-56;8786/5;3-79/223-24!K!

!!!67-51;578/852-56;8788/386-79/268-24!K!

!!!68-51;57;/514-56;8783/776-79/926-23!

!!!69-51;59;/311-56;8797/957-7;/344!!

!!!6;-51;579/867-56;8775/316-79/944-23!

!!!71-51;582/;82-56;8758/835-79/7;4-23!

!!!72-51;588/643-56;8754/875-79/8;;-C!

!!!73-51;586/888-56;8746/82;-79/871-23!

!!!74-51;592/253-56;8737/785-79/653-23!

!!!75-51;597/496-56;8736/826-79/611-23!

!!!76-51;599/943-56;8736/112-79/698-21!K!

!!!77-51;598/683-56;8736/191-79/639-21!

!!!78-51;598/756-56;8737/354-79/736-21!

!!!79-51;599/;16-56;8737/275-79/811-21!

!!!7;-51;59;/939-56;8733/5;7-79/712-23!

!!!81-51;5;3/181-56;8726/619-79/695-23!

!!!82-51;5;6/835-56;8719/528-79/392-23!

!!!83-51;614/674-56;8719/915-79/642-23!

!!!84-51;61;/479-56;8719/;87-79/772-23!

!!!85-51;616/628-56;8734/314-79/991!!

!!!86-51;5;;/233-56;8749/64;-79/963!!

!!!87-51;5;6/384-56;8764/828-79/;83!!

!!!88-51;616/283-56;8767/965-7;/364!!

!
CKZGECOGPV!VQRQITÂHKE!RGT!NC!TGFCEEKÕ!FGN!RTQLGEVG!EQPUVTWEVKW!FG!TGPQXCEKÕ!RGT!C!NC!

524479+ ./ 4KJ9</92+ 8<44.+,9/9+& 8- '*$ +4 </9<5/ 5=62-28+4 .K+,9/9+&!
Gzrgfkgpv!2386!

!
-10-

!!!8;-51;624/78;-56;8741/665-7;/212!!

!!!91-51;631/552-56;8723/737-79/859!!

!!!92-51;636/653-56;86;9/6;5-79/778!!

!!!93-51;642/;12-56;8691/156-79/5;8!!

!!!94-51;645/236-56;8684/336-79/573-23!K!

!!!95-51;635/241-56;867;/513-78/936-23!

!!!96-51;629/482-56;8693/1;8-79/263-23!

!!!97-51;625/293-56;86;6/;44-79/564-23!

!!!99-51;5;7/1;;-56;8715/117-78/3;4-23!K!

!!!9;-51;615/913-56;8717/789-78/572-24!

!!!;1-51;619/779-56;8716/739-78/642-24!

!!!;2-51;625/228-56;86;1/249-78/351-24!

!!!;3-51;613/;95-56;8698/566-77/897!!

!!!;4-51;5;3/176-56;8696/651-77/557-23!C3O!

!!!;5-51;5;1/311-56;867;/;99-76/;;4-23!C3O!

!!!;6-51;615/568-56;8679/748-77/53;!!

!!!;7-51;633/618-56;8679/163-78/145-24!

!!!;8-51;637/818-56;8678/456-78/319-24!

!!!;9-51;633/853-56;8662/;88-77/378!!

!!!;;-51;61;/849-56;865;/785-76/9;7!!

!!211-51;5;8/378-56;8659/95;-76/681!!

!!212-51;596/233-56;8662/368-76/475-23!C3O!

!!213-51;594/634-56;8638/67;-75/952-23!C3O!

!!214-51;5;;/175-56;8637/191-76/139!!

!!215-51;624/619-56;8637/1;1-76/544!!

!!216-51;639/456-56;8637/949-76/865!!

!!217-51;645/745-56;8622/687-76/561!!

!!218-51;629/8;5-56;8616/463-76/374!!

!!219-51;612/4;;-56;8611/519-75/737!!

!!21;-51;588/8;5-56;8612/3;9-75/725-23!C3O!

!!221-51;595/111-56;8585/373-75/517-23!C3O!

!!222-51;617/863-56;8586/666-75/785!!

!!223-51;633/2;1-56;8588/734-75/;1;!!

!!224-51;655/135-56;8592/826-76/129!!

!!225-51;664/569-56;8575/692-75/9;;!!

!!226-51;631/219-56;8566/682-75/76;!!

!!227-51;613/767-56;855;/226-75/457!!

!!228-51;599/9;5-56;8559/258-75/398-23!

!!229-51;5;7/1;;-56;854;/193-75/363-23!

!!22;-51;612/62;-56;8546/;6;-75/276-23!

!!231-51;615/676-56;8545/693-75/335-23!

!!232-51;619/;86-56;8546/666-75/389-23!

!!233-51;619/;13-56;8544/;39-75/432-23!

!!234-51;619/74;-56;8545/793-74/465-24!K!

!!235-51;614/1;9-56;8544/747-74/428-24!

!!236-51;5;;/348-56;8547/482-74/536-24!

!!237-51;61;/257-56;8545/512-75/311-23!K!

!!238-51;628/;57-56;8547/;46-75/483-23!

!!239-51;628/898-56;854;/333-75/532-23!

!!23;-51;631/641-56;854;/117-75/523-23!

!!241-51;62;/948-56;8549/362-74/613-24!K!

!!242-51;634/819-56;8549/232-75/768-23!

!!243-51;63;/337-56;8549/868-75/929-23!

!!244-51;64;/522-56;8554/293-75/944-23!C3O!

!!245-51;658/721-56;8556/978-76/226-23!

!!246-51;656/634-56;8542/551-75/217-24!C3O!

!!247-51;644/361-56;8538/481-75/245-24!K!

!!248-51;642/789-56;8539/868-76/235-23!K!

!!249-51;627/977-56;8531/356-74/;31-24!

!!24;-51;614/744-56;8523/976-74/978-24!C3O!

!!251-51;5;;/654-56;8515/388-74/;55-24!C3O!

!!252-51;611/114-56;849;/442-74/;57-24!C3O!

!!253-51;623/9;1-56;849;/746-74/;71!!

!!254-51;636/358-56;84;2/368-75/24;!!

!!255-51;647/436-56;84;3/788-75/237!!

!!256-51;651/834-56;8496/318-75/553-26!K!

!!257-51;64;/;52-56;8499/627-75/386-26!

!!258-51;652/482-56;8493/577-75/615-26!K!

!!259-51;63;/918-56;8485/;26-75/422!!

!!25;-51;628/346-56;8481/472-75/199!!

!!261-51;613/632-56;8478/814-74/;94-24!C3O!

!!262-51;616/554-56;8452/773-75/169-24!C3O!

!!263-51;627/92;-56;8453/784-75/125!!

!!264-51;637/998-56;8454/65;-75/288!!

!!265-51;654/878-56;8456/197-75/279!!

!!266-51;656/839-56;8439/886-75/274!!

!!267-51;643/271-56;8434/494-75/323!!

!!268-51;62;/7;3-56;842;/277-75/117!!

!!269-51;617/;53-56;8427/788-75/12;-24!C3O!

!!26;-51;621/7;7-56;83;6/166-74/9;2-24!C3O!

!!271-51;618/896-56;83;5/427-74/4;2-!

!!272-51;638/197-56;83;7/489-74/;;4!!

!!273-51;64;/718-56;83;8/199-75/329!!

!!275-51;669/681-56;8393/128-75/179-27!K!

!!276-51;662/8;;-56;838;/511-75/197-27!

!!277-51;661/581-56;8384/182-75/1;1-27!

!!278-51;665/693-56;837;/735-75/24;-27!

!!279-51;673/346-56;837;/946-75/184-27!

!!27;-51;669/;81-56;8372/463-75/166-34!

!!281-51;655/944-56;8374/;18-75/184!!

!!282-51;642/245-56;8375/916-74/;71!!

!!283-51;631/591-56;8376/278-74/;79-24!C3O!

!!284-51;62;/677-56;8375/918-74/;6;-34!C3O!

!!285-51;637/;15-56;834;/792-74/95;-24!C3O!
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!!286-51;648/791-56;834;/212-74/;57!!

!!287-51;664/92;-56;8349/185-74/;19!!

!!288-51;677/957-56;8348/837-74/;54!!

!!289-51;679/252-56;8334/;69-75/116!!

!!28;-51;664/871-56;8331/2;;-74/;21!!

!!291-51;649/784-56;8329/5;6-74/961!!

!!292-51;639/378-56;8328/567-74/8;8-27!K!

!!293-51;63;/652-56;82;2/;28-74/745-27!

!!294-51;655/389-56;829;/536-74/856!!

!!295-51;66;/33;-56;82;2/772-74/929!!

!!296-51;686/844-56;82;5/122-74/959!!

!!297-51;68;/958-56;8285/296-74/84;!!

!!298-51;675/262-56;8283/351-74/684!!

!!299-51;65;/216-56;8282/113-74/679!!

!!29;-51;647/663-56;8278/;41-74/5;6-27!

!!2;1-51;659/254-56;8257/95;-74/372-27!

!!2;2-51;66;/;9;-56;8258/814-74/517!!

!!2;3-51;685/356-56;8259/689-74/524!!

!!2;4-51;698/622-56;825;/147-74/415!!

!!2;5-51;6;7/656-56;8235/421-74/396-27!K!

!!2;6-51;683/9;7-56;8234/738-74/297-27!

!!2;8-51;695/74;-56;8212/322-73/587-27!K!

!!2;9-51;712/145-56;8215/587-73/685-21!K!

!!2;;-51;716/315-56;81;;/727-75/381-E7!

!!311-51;713/481-56;81;;/519-75/379-E7!

!!312-51;712/;;5-56;8214/8;2-75/379-E7!

!!313-51;712/688-56;81;9/5;4-73/367-21!

!!314-51;718/198-56;81;9/;;4-73/411-21!

!!315-51;722/813-56;821;/559-73/91;-27!

!!317-51;731/488-56;8223/937-74/167-27!

!!318-51;73;/531-56;8222/826-73/;51-27!

!!319-51;748/92;-56;8216/171-73/;21-27!

!!31;-51;74;/;39-56;81;2/48;-73/951!!

!!321-51;737/;98-56;8198/42;-73/889!!

!!322-51;723/438-56;8194/696-73/678!!

!!323-51;711/896-56;8191/751-73/419!!

!!324-51;6;9/83;-56;8168/499-73/326!!

!!325-51;726/277-56;8166/382-73/423!!

!!326-51;741/;11-56;8164/563-73/45;!!

!!327-51;754/551-56;815;/4;8-73/318!!

!!328-51;754/455-56;8142/7;9-73/264!!

!!329-51;739/472-56;8139/524-73/435!!

!!32;-51;719/892-56;8135/2;6-73/422!!

!!331-51;6;3/975-56;8132/;;9-73/435!!

!!332-51;69;/;23-56;7;;8/;34-73/596!!

!!333-51;718/764-56;7;;8/5;5-73/392!!

!!334-51;739/449-56;7;;6/834-73/3;7!!

!!335-51;752/449-56;7;;4/624-73/31;!!

!!336-51;73;/559-56;7;75/845-73/691-27!K!

!!337-51;726/741-56;7;78/178-73/548-27!

!!338-51;726/485-56;7;74/131-74/7;5-23!K!

!!339-51;716/174-56;7;81/439-73/522-27!

!!33;-51;69;/566-56;7;83/352-73/544-27!

!!341-51;726/783-56;7;71/589-74/316-24!K!

!!342-51;726/433-56;7;69/484-74/294-24!K!

!!343-51;727/8;6-56;7;67/1;4-74/935-23!

!!344-51;711/5;8-56;7;64/775-72/918-24!K!

!!345-51;726/545-56;7;62/;46-72/;13-24!

!!346-51;738/919-56;7;62/219-72/;46-24!

!!347-51;748/948-56;7;58/;41-73/131-24!

!!348-51;748/827-56;7;41/952-72/788!!

!!349-51;736/173-56;7;42/678-72/813!!

!!34;-51;724/469-56;7;43/144-72/795!!

!!351-51;711/437-56;7;43/485-72/829!!

!!352-51;728/;14-56;7;27/;18-72/792!!

!!353-51;73;/7;;-56;7;27/138-72/815!!

!!354-51;753/622-56;7;26/51;-72/742!!

!!355-51;725/795-56;7;27/235-72/782!!

!!356-51;714/441-56;7;26/855-72/7;9!!

!!357-51;727/741-56;79;;/;44-72/92;!!

!!358-51;743/167-56;7;11/197-72/891!!

!!359-51;757/7;4-56;7;12/838-72/889!!

!!35;-51;713/293-56;79;;/418-72/915!!

!!361-51;714/8;2-56;7991/286-72/964!!

!!362-51;726/7;9-56;798;/244-72/987!!

!!363-51;739/463-56;798;/;82-72/;;5!!

!!364-51;752/69;-56;798;/485-72/864!!

!!365-51;761/781-56;7989/328-72/857!!

!!366-51;761/994-56;7972/194-72/9;8!!

!!367-51;748/;5;-56;7974/775-73/182!!

!!368-51;734/638-56;7975/128-73/245!!

!!369-51;719/;31-56;7974/622-72/;;6!!

!!36;-51;713/298-56;791;/525-73/396-27!K!

!!371-51;727/484-56;7919/848-73/355-27!

!!372-51;741/591-56;7919/882-73/375-27!

!!373-51;75;/474-56;791;/159-73/254-27!

!!374-51;764/753-56;78;2/;17-73/176!!

!!375-51;751/2;2-56;78;1/468-73/216!!

!!376-51;738/588-56;789;/227-73/2;2!!

!!377-51;728/985-56;7899/54;-73/172!!

!!378-51;731/826-56;787;/775-72/9;7!!

!!379-51;744/548-56;7878/752-73/15;!!

!!37;-51;757/264-56;7876/969-73/197!!

!!381-51;76;/494-56;7875/;99-73/171!!
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!!382-51;773/161-56;7858/735-73/124!!

!!383-51;75;/341-56;7857/261-72/;33!!

!!384-51;748/42;-56;7856/364-72/;18!!

!!385-51;735/623-56;7854/252-72/635!!

!!386-51;736/3;;-56;7835/148-72/517!!

!!387-51;749/862-56;7835/133-72/73;!!

!!388-51;763/442-56;7835/4;1-72/922!!

!!389-51;778/227-56;7835/465-72/;13!!

!!38;-51;77;/752-56;7818/113-72/898!!

!!391-51;768/211-56;7816/241-72/949!!

!!392-51;756/541-56;7814/935-72/743!!

!!393-51;73;/94;-56;7813/126-72/6;8!!

!!394-51;745/936-56;7789/233-72/745!!

!!395-51;759/2;4-56;7787/758-72/898!!

!!396-51;772/6;9-56;7787/53;-72/965!!

!!397-51;787/584-56;7787/441-73/153!!

!!398-51;792/817-56;7769/46;-73/993-24!K!

!!398-51;795/718-56;7768/6;7-76/493-24!K!

!!399-51;793/711-56;775;/;77-76/;9;-24!

!!399-51;78;/564-56;775;/8;7-74/59;-24!

!!39;-51;77;/649-56;7757/5;;-73/986!!

!!3;1-51;767/;46-56;7753/782-73/635!!

!!3;2-51;757/293-56;7748/132-73/476!!

!!3;3-51;768/713-56;7731/8;8-73/785!!

!!3;4-51;777/744-56;7735/333-73/779!!

!!3;5-51;777/552-56;7735/3;1-74/176!!

!!3;6-51;787/;39-56;7737/546-74/3;6!!

!!3;7-51;796/59;-56;7739/;6;-74/624-24!C3O!

!!3;8-51;782/923-56;7714/921-74/514-23!C3O!

!!3;9-51;78;/433-56;7718/776-74/581!!

!!3;;-51;79;/929-56;7717/812-74/76;!!

!!411-51;7;5/194-56;7722/644-74/858-24!

!!411-51;7;7/844-56;7724/114-76/358-24!

!!412-51;811/866-56;7713/832-75/614-24!

!!413-51;819/9;1-56;7717/923-76/24;-22!K!

!!414-51;815/84;-56;771;/622-76/315-41!K!

!!415-51;7;;/8;6-56;7712/217-75/3;;-41!

!!416-51;814/798-56;76;8/797-75/426-22!

!!417-51;7;9/845-56;769;/;36-75/35;-22!

!!418-51;7;5/356-56;76;5/367-74/97;-41!

!!419-51;7;1/3;5-56;7695/991-74/863-41!

!!41;-51;7;6/45;-56;7693/;41-75/392-22!

!!421-51;7;5/736-56;7694/248-74/;15-412!K!

!!422-51;7;6/216-56;7691/;71-74/961-412!K!

!!423-51;7;6/639-56;7692/271-75/466-22!

!!424-51;814/973-56;7697/;65-74/898-C!21O!

!!425-51;826/338-56;7685/443-74/57;-C!21O!

!!426-51;818/382-56;7679/21;-74/;7;-22!

!!427-51;817/84;-56;7678/458-74/724-412!

!!428-51;815/27;-56;7677/145-74/5;2-41!

!!429-51;827/346-56;7663/81;-74/595-41!

!!42;-51;829/;41-56;7665/2;3-74/619-412!

!!431-51;82;/868-56;7665/4;5-74/933-22!

!!432-51;838/5;1-56;7671/8;4-74/427-C!21O!

!!433-51;852/432-56;7656/362-74/312-C!21O!

!!434-51;844/871-56;7649/927-74/789-22!

!!435-51;844/29;-56;7649/235-74/366-412!

!!436-51;842/221-56;7647/53;-74/312-41!

!!437-51;852/883-56;7633/717-73/884-41!

!!438-51;856/125-56;7635/849-73/949-412!

!!439-51;856/365-56;7635/;34-74/2;5-22!

!!43;-51;857/724-56;7634/178-73/;92-41!

!!441-51;859/75;-56;7634/4;;-73/86;-41!

!!442-51;859/437-56;7629/272-73/668-412!

!!443-51;867/911-56;7629/627-73/783-412!

!!444-51;878/448-56;7633/817-73/;76-412!

!!445-51;867/268-56;7637/114-73/;22-41!

!!446-51;86;/828-56;7643/161-73/;49-41!

!!447-51;867/935-56;7645/635-73/;27-22!

!!448-51;875/921-56;7638/945-74/1;8!!

!!449-51;87;/447-56;7634/637-73/;52-41!

!!44;-51;884/232-56;7631/365-73/;72-24!K!

!!451-51;884/995-56;762;/448-76/221-23!K!

!!452-51;87;/42;-56;7625/219-75/887-23!K!

!!453-51;877/532-56;7622/963-75/5;8-23!K!

!!454-51;875/884-56;7624/1;9-73/681-24!

!!455-51;871/366-56;7619/;57-73/26;-24!

!!456-51;871/87;-56;7619/458-73/785-23!

!!457-51;86;/97;-56;7618/36;-72/776-24!

!!458-51;868/772-56;7616/421-72/436-232!K!

!!459-51;871/193-56;7613/3;9-71/;98-232!

!!45;-51;875/491-56;7614/967-72/133-232!

!!462-51;87;/623-56;7619/;13-71/981-24!K!

!!463-51;889/388-56;7622/895-74/354-23!K!

!!464-51;877/;94-56;7613/;21-72/881-23!

!!465-51;876/862-56;7613/67;-72/173-232!K!

!!466-51;877/179-56;7611/616-72/357-24!K!

!!467-51;873/6;6-56;7611/281-72/187-232!

!!468-51;873/745-56;7612/768-6;/758!!

!!469-51;872/63;-56;75;4/112-72/446-232!

!!46;-51;877/78;-56;75;5/487-72/525-24!

!!471-51;879/748-56;759;/311-72/555-24!

!!472-51;879/753-56;759;/319-72/553!!

!!473-51;879/87;-56;7584/794-72/251-232!
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!!474-51;885/298-56;7587/364-72/581-24!

!!475-51;899/9;1-56;7596/288-74/461!!

!!476-51;891/736-56;7568/681-72/465-24!

!!477-51;883/;16-56;7566/;95-72/246-232!

!!478-51;894/649-56;755;/535-72/418-24!

!!479-51;891/475-56;7559/42;-72/173-232!

!!47;-51;891/9;6-56;7558/6;2-71/623-242!K!

!!481-51;934/216-56;7582/394-77/561!!

!!482-51;891/617-56;7557/359-72/211-232!K!

!!483-51;894/;;;-56;7555/632-72/322-24!K!

!!484-51;895/;31-56;7554/;71-74/715-23!K!

!!485-51;893/623-56;7551/;;6-72/561-24!

!!486-51;888/8;6-56;7551/482-72/619-232!

!!487-51;888/317-56;7539/643-72/959-232!

!!488-51;892/351-56;7538/731-72/;94-24!

!!489-51;893/175-56;7522/728-74/145-24!

!!48;-51;888/138-56;7521/178-73/993-232!

!!491-51;892/195-56;7513/281-74/;45-24!

!!492-51;893/386-56;7512/968-75/147-23!K!

!!493-51;896/497-56;7527/599-75/118-23!

!!494-51;897/399-56;753;/4;6-74/9;4-23!

!!495-51;897/353-56;754;/589-74/148-23!

!!496-51;89;/;75-56;7554/929-73/921-23!

!!497-51;8;;/489-56;7549/321-74/884-27!K!

!!498-51;922/623-56;7543/617-75/;93-27!K!

!!499-51;922/756-56;752;/843-76/3;9!!

!!49;-51;8;;/622-56;7529/128-75/739!!

!!4;1-51;8;7/;89-56;7513/;64-75/675!!

!!4;2-51;919/;41-56;7512/597-76/37;!!

!!4;3-51;921/425-56;7513/216-76/626-E7!

!!4;4-51;923/6;1-56;7492/516-75/956!!

!!4;5-51;911/259-56;7491/414-75/387!!

!!4;6-51;897/468-56;7491/285-74/972!!

!!4;7-51;894/37;-56;746;/457-74/557!!

!!4;8-51;897/674-56;7468/296-74/47;-21!K!

!!4;9-51;897/845-56;7466/272-74/526-21!

!!4;;-51;899/879-56;7466/426-74/713-21!

!!511-51;898/276-56;7466/813-75/486-E7!

!!512-51;8;8/6;5-56;7466/;72-74/778!!

!!513-51;921/;14-56;7467/33;-75/292!!

!!514-51;922/399-56;7445/811-74/825!!

!!515-51;8;;/459-56;7441/947-74/433!!

!!516-51;896/1;6-56;7439/951-73/;89!!

!!517-51;888/547-56;7439/923-73/;14!!

!!518-51;886/34;-56;7421/13;-73/657!!

!!519-51;896/797-56;7416/8;2-73/529!!

!!51;-51;8;8/115-56;7413/649-73/6;6!!

!!521-51;917/129-56;7412/121-73/7;1!!

!!522-51;913/8;6-56;7393/256-73/342!!

!!523-51;8;2/344-56;7393/588-73/116!!

!!524-51;889/;48-56;7394/375-72/8;8!!

!!525-51;881/943-56;7393/83;-72/786!!

!!526-51;87;/379-56;7376/854-72/396!!

!!527-51;88;/383-56;7373/863-72/436!!

!!528-51;8;2/622-56;736;/632-72/737!!

!!529-51;911/;72-56;7367/657-72/925!!

!!52;-51;8;8/267-56;7346/928-72/441!!

!!531-51;898/589-56;7347/372-72/257!!

!!532-51;888/337-56;7349/114-71/;81!!

!!533-51;878/;97-56;7347/;21-71/839!!

!!534-51;869/665-56;7333/148-71/512-27!K!

!!535-51;86;/;75-56;7318/;38-71/381-27!

!!536-51;874/;15-56;72;7/648-71/28;-27!

!!537-51;882/919-56;72;2/533-71/422-27!

!!538-51;893/164-56;72;2/;28-71/637-27!

!!539-51;8;1/415-56;72;6/1;;-71/841-27!

!!53;-51;8;3/442-56;72;2/774-72/285-24!K!

!!541-51;895/365-56;7296/873-71/746-24!

!!542-51;886/7;4-56;728;/519-71/312-24!

!!543-51;888/813-56;7284/6;5-6;/;2;-24!

!!544-51;889/385-56;7284/257-71/3;9-3;!K!

!!545-51;887/74;-56;7281/728-71/3;1-3;!

!!546-51;88;/844-56;727;/;96-71/512-3;!

!!547-51;89;/386-56;7282/53;-71/79;-24!

!!548-51;89;/296-56;7277/;26-71/733-27!K!

!!549-51;892/138-56;7275/;55-71/199-27!

!!54;-51;884/625-56;7277/588-71/1;2-27!

!!551-51;878/248-56;7281/482-71/221!!

!!552-51;873/273-56;728;/175-6;/;59!!

!!553-51;868/588-56;7296/445-6;/42;!!

!!554-51;849/616-56;7226/477-73/;39-41!K!

!!555-51;861/;55-56;7223/;;;-73/462-41!

!!556-51;871/557-56;7227/666-73/316-41!

!!557-51;87;/319-56;7237/497-73/552-41!

!!558-51;881/783-56;7235/669-73/559-41!K!

!!559-51;876/456-56;7247/247-73/252!!

!!55;-51;871/793-56;7258/275-71/;;;!!

!!561-51;869/;55-56;7267/726-71/795!!

!!562-51;866/;8;-56;7262/681-71/722!!

!!563-51;864/582-56;7251/567-73/184!!

!!564-51;853/665-56;724;/89;-72/;54!!

!!565-51;858/914-56;7237/723-72/716!!

!!566-51;867/887-56;721;/424-72/;;4!!

!!567-51;862/986-56;71;7/457-72/528!!
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!!568-51;874/635-56;71;2/376-72/575!!

!!569-51;883/145-56;7197/575-72/347!!

!!56;-51;846/971-56;71;7/131-73/13;!!

!!56;-51;87;/493-56;7218/649-73/13;!!

!!571-51;858/157-56;7183/462-72/79;!!

!!572-51;843/276-56;7185/219-72/634-21!K!

!!573-51;843/;77-56;7188/;63-72/843-21!

!!574-51;845/692-56;7187/945-73/512-E7!

!!575-51;848/174-56;7187/419-73/541-E7!

!!576-51;847/674-56;7185/161-73/524-E7!

!!577-51;848/;78-56;7187/99;-72/842-21!

!!578-51;848/291-56;7184/1;8-72/782-21!

!!579-51;858/932-56;7168/882-72/5;;!!

!!57;-51;841/;6;-56;7169/957-73/985-E7!

!!581-51;842/418-56;7162/798-73/992-E7!

!!582-51;843/1;5-56;7161/851-72/988-21!K!

!!583-51;837/787-56;7162/;24-73/983-21!

!!584-51;839/525-56;7171/194-73/132-21!

!!585-51;844/964-56;7169/;6;-72/;96-21!

!!586-51;881/245-56;7172/643-71/;76!!

!!587-51;874/566-56;7163/;35-72/276-21!K!

!!588-51;874/146-56;7161/423-72/347-21!

!!589-51;877/522-56;715;/845-72/363-21!

!!58;-51;881/287-56;715;/54;-72/2;6-21!

!!591-51;881/614-56;7162/344-72/294-21!

!!592-51;87;/461-56;7149/;71-72/811!!

!!593-51;877/611-56;7146/547-73/154-24!K!

!!594-51;8;1/149-56;7183/925-72/61;!!

!!595-51;898/2;5-56;7176/235-71/;63!!

!!596-51;8;;/;77-56;7172/619-71/;99!!

!!597-51;917/347-56;7166/235-72/12;!!

!!598-51;915/;89-56;7157/166-71/7;4!!

!!599-51;921/821-56;7146/585-71/742!!

!!59;-51;92;/;21-56;7161/532-71/;16!!

!!5;1-51;954/1;7-56;6877/712-79/878!!

!!5;2-51;93;/754-56;686;/584-81/49;!!

!!5;3-51;984/795-56;6885/525-82/782-34!

!!5;4-51;981/;96-56;6882/676-82/521-35V!K!

!!5;5-51;983/26;-56;6888/342-82/865-41!K!

!!5;7-51;975/463-56;6882/2;3-81/785-RQW!

!!5;8-51;647/813-56;8682/279-78/;98-24!

!!5;9-51;655/;36-56;8544/355-76/217-23!

!!611-51;627/133-56;8532/;61-75/;31-23!

!!612-51;613/289-56;8525/33;-75/978-23!

!!613-51;5;8/741-56;8515/789-75/;55-23!

!!614-51;5;9/217-56;849;/2;2-75/;57-23!

!!615-51;611/745-56;8478/598-75/;94-23!

!!616-51;614/661-56;8452/5;;-76/169-23!

!!617-51;616/162-56;8427/568-76/12;-23!

!!618-51;575/869-56;8793/;7;-78/956-24!

!!619-51;626/743-56;8374/;56-74/593!!

!!61;-51;632/;53-56;8349/;21-74/474!!

!!621-51;634/386-56;8328/289-74/422!!

!!622-51;635/688-56;82;2/191-74/259!!

!!623-51;642/;18-56;8277/112-74/11;!!

!!624-51;655/255-56;8254/856-73/886!!

!!625-51;67;/586-56;822;/;91-73/811!!

!!626-51;694/789-56;8215/479-73/8;1-24!

!!627-51;721/732-56;8223/67;-74/234-24!

!!628-51;72;/;65-56;8227/314-74/481-24!

!!629-51;741/854-56;8225/988-74/365-24!

!!62;-51;74;/979-56;8218/757-74/335-24!

!!631-51;739/893-56;7;71/8;1-74/941-23!

!!633-51;715/334-56;7;77/512-74/772-23!

!!634-51;699/;79-56;7;79/382-74/794-23!

!!635-51;739/532-56;7;69/731-74/444-24!

!!637-51;714/878-56;7;75/351-74/275-24!

!!638-51;699/812-56;7;77/198-74/297-24!

!!639-51;739/244-56;7;67/752-74/444-24!

!!641-51;714/451-56;7;73/389-74/275-24!

!!642-51;699/568-56;7;75/213-74/297-24!

!!643-51;738/969-56;7;65/71;-74/;78-23!

!!645-51;713/9;5-56;7;71/378-74/8;9-23!

!!646-51;699/319-56;7;73/178-74/931-23!

!!647-51;716/335-56;7952/;14-73/223!!

!!648-51;734/344-56;7953/176-73/288!!

!!649-51;747/493-56;7953/864-73/255!!

!!64;-51;761/877-56;7953/872-72/;94!!

!!651-51;683/38;-56;821;/;32-6;/;61-24!

!!652-51;719/112-56;8231/244-71/394-24!

!!653-51;729/;3;-56;8235/49;-71/641-24!

!!654-51;744/;5;-56;8233/655-71/525-24!

!!655-51;755/948-56;8224/;28-71/495-24!

!!656-51;887/275-56;7627/381-71/;89-24!

!!657-51;882/989-56;7325/8;7-71/748!!

!!658-51;8;3/923-56;7326/526-72/138!!

!!659-51;895/252-56;7326/773-71/968!!

!2111-51;479/118-56;8;4;/571-75/218-21!K!

!2112-51;478/633-56;8;53/416-75/294-21!

!2113-51;478/972-56;8;56/216-75/2;2-21!

!2114-51;474/676-56;8;83/486-75/542-21!K!

!2115-51;474/121-56;8;86/299-75/5;;-21!

!2116-51;474/35;-56;8;88/;;6-75/777-21!

!2117-51;462/138-56;8;81/274-75/125!!
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!2118-51;461/969-56;8;6;/587-74/866!!

!2119-51;462/28;-56;8;57/6;6-74/715!!

!211;-51;462/;78-56;8;3;/54;-74/454!!

!2121-51;453/829-56;8;39/397-74/3;5!!

!2122-51;454/387-56;8;29/475-74/112!!

!2123-51;439/826-56;8;37/755-74/168!!

!2124-51;433/;12-56;8;41/259-73/;41!!

!2125-51;435/487-56;8;52/133-74/632!!

!2126-51;434/622-56;8;65/329-74/257!!

!2127-51;434/652-56;8;73/392-73/;78!!

!2128-51;434/753-56;8;84/725-74/636!!

!2129-51;452/418-56;8;81/381-74/797!!

!212;-51;446/955-56;9227/119-75/165-24!K!

!2131-51;449/351-56;9222/828-75/715-24!

!2132-51;452/284-56;9217/26;-75/565!!

!2133-51;455/946-56;9212/;89-75/6;2!!

!2134-51;455/3;7-56;9218/712-75/644-21!K!

!2135-51;453/847-56;921;/836-75/712-21!K!

!2136-51;456/;19-56;9219/896-75/949-GPVTC3!

!2137-51;455/215-56;9217/1;9-75/769-24!K!

!2138-51;457/218-56;9215/443-75/823-24!K!

!2139-51;457/;;;-56;9214/875-75/819-21!K!

!213;-51;458/227-56;9214/754-75/723-21!

!2141-51;458/8;1-56;9215/3;;-75/8;3-21!

!2142-51;985/;81-56;6;85/;45-79/541-!!

!2142-51;459/964-56;9213/;35-75/715-21!K!

!2143-51;45;/126-56;9213/989-75/75;-21!

!2144-51;459/19;-56;9214/421-75/748-33!K!

!2145-51;458/868-56;9214/55;-75/751-33!

!2146-51;458/367-56;9213/364-75/636-33!

!2147-51;45;/585-56;91;7/53;-75/625-33!

!2148-51;462/492-56;91;2/745-75/121-33!

!2149-51;465/957-56;91;1/187-74/7;2-33!

!214;-51;456/383-56;9225/688-79/765-21!K!

!2151-51;455/199-56;9225/29;-79/568-23!K!

!2152-51;462/374-56;9219/459-79/8;3-21!

!2153-51;461/96;-56;9218/1;2-79/662-23!

!2154-51;466/577-56;9216/2;4-79/;3;-21!

!2155-51;465/992-56;9215/164-79/982-23!

!2156-51;471/132-56;9212/897-79/9;7-21!

!2157-51;46;/811-56;9211/288-79/74;-23!

!2158-51;477/296-56;91;8/744-79/;68-21!

!2159-51;475/;17-56;91;7/672-79/539-23!

!215;-51;479/338-56;9214/157-79/896-21!

!2162-51;477/;62-56;91;6/5;9-79/767-24!

!2163-51;479/234-56;9199/187-78/;3;-23!

!2164-51;46;/;47-56;91;1/6;2-75/41;-23!K!

!2165-51;469/673-56;9196/863-75/245-23!

!2166-51;469/845-56;9193/377-75/253-23!

!2167-51;471/496-56;9186/619-75/134-23!

!2168-51;478/682-56;916;/5;7-74/711-23!

!2169-51;478/4;3-56;916;/925-74/598-25!K!

!216;-51;478/4;4-56;916;/923-74/598-25!K!

!2171-51;471/133-56;9186/929-74/5;5-25!

!2172-51;468/923-56;9196/62;-74/592-25!

!2173-51;46;/483-56;91;1/989-74/626-25!

!2174-51;468/348-56;91;2/258-74/598-33!

!2175-51;473/7;7-56;91;2/657-75/9;1-24!K!

!2176-51;475/154-56;9197/963-75/561-24!

!2177-51;469/592-56;91;1/;86-75/253-33!K!

!2178-51;467/76;-56;91;2/771-75/183-33!

!2179-51;45;/3;8-56;91;;/919-75/829-24!K!

!217;-51;463/54;-56;91;5/761-75/437-24!

!2181-51;467/995-56;91;3/369-75/333-24!

!2182-51;465/312-56;9199/792-74/;82-23!K!

!2183-51;464/659-56;9195/484-75/678-23!

!2184-51;466/882-56;9186/765-75/55;-23!

!2185-51;471/971-56;9176/636-74/;76-23!

!2186-51;463/451-56;9172/496-75/811!!

!2187-51;459/954-56;9186/553-75/459!!

!2188-51;457/531-56;9191/5;4-75/424-C!

!2189-51;458/788-56;918;/3;6-75/258-C!

!218;-51;457/83;-56;9186/781-75/364-C!

!2191-51;455/634-56;9189/37;-75/368-C!

!2192-51;462/625-56;9195/125-75/919-C!

!2193-51;456/88;-56;9199/611-75/213!!

!2194-51;459/579-56;9198/926-75/8;1!!

!2195-51;453/138-56;91;6/227-75/283!!

!2196-51;965/;93-56;6;87/447-77/821-!!

!2196-51;467/5;4-56;91;2/569-74/644-25!K!

!2197-51;466/428-56;9194/4;7-74/4;6-25!

!2198-51;468/912-56;9186/3;6-74/472-25!

!2199-51;472/749-56;9177/499-74/478-25!

!219;-51;953/559-56;6;82/889-76/941-!!

!219;-51;9;1/785-56;676;/151-83/744-21!K!

!21;1-51;9;5/992-56;6787/477-84/232-21!

!21;2-51;954/494-56;6;83/914-76/;21-!!

!21;2-51;999/889-56;6788/977-83/884-23!K!

!21;3-51;996/842-56;6789/879-83/185-24!

!21;4-51;995/769-56;6789/;;;-83/495-44!

!21;5-51;995/454-56;678;/211-83/535-45!K!

!21;6-51;992/558-56;678;/;93-83/597-452!K!

!21;7-51;988/259-56;6774/118-83/31;-452!

!21;8-51;991/178-56;6773/1;9-83/191-45!
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!21;9-51;991/3;5-56;6773/125-83/164-44!

!21;;-51;992/412-56;6772/761-82/865-24!

!2211-51;979/162-56;6;91/971-78/;31-!!

!2211-51;994/9;1-56;6771/8;4-83/433-23!

!2212-51;989/;52-56;6754/934-82/856-23!

!2213-51;988/431-56;6755/328-82/4;9-24!

!2214-51;987/122-56;6755/754-82/8;7-44!

!2215-51;986/883-56;6755/792-82/929-45!

!2216-51;983/985-56;6756/631-82/;62-452!

!2217-51;997/443-56;6752/237-83/21;-21!

!2218-51;985/261-56;6774/759-83/231-45!K!

!2219-51;984/;21-56;6774/775-83/249-44!K!

!2222-51;96;/186-56;6778/9;;-82/2;7!!

!2223-51;963/421-56;6771/;63-82/176!!

!2224-51;989/571-56;6791/851-83/549-45!

!2225-51;989/284-56;6791/979-83/534-44!

!2226-51;977/949-56;6796/9;8-82/788!!

!2227-51;987/342-56;6832/217-83/23;!!

!2228-51;944/463-56;6765/979-81/924!!

!2229-51;93;/277-56;6784/4;2-81/942!!

!222;-51;949/635-56;6788/373-81/;79!!

!2231-51;957/181-56;67;3/5;3-81/867!!

!2233-51;929/928-56;6954/;92-74/8;7!!

!2234-51;935/887-56;6956/196-74/876-41!K!

!2235-51;936/782-56;6956/729-74/8;4-41!

!2236-51;936/189-56;6957/665-74/848-41!

!2237-51;935/;6;-56;6956/993-75/14;-E7!

!2238-51;94;/52;-56;6965/788-75/425-E7!

!2239-51;951/;35-56;6962/;7;-75/371-E7!

!223;-51;953/478-56;695;/327-75/3;5-E7!

!2241-51;949/;9;-56;6958/121-75/333-41!K!

!2242-51;946/8;;-56;6964/691-75/256-41!

!2243-51;94;/941-56;6966/598-75/246-41!

!2244-51;954/298-56;6966/782-75/911-23!

!2245-51;958/486-56;6958/448-76/249-23!

!2246-51;963/5;8-56;6958/8;6-76/787-23!

!2247-51;971/991-56;6962/439-77/517!!

!2248-51;973/767-56;6957/568-77/621!!

!2249-51;974/587-56;6952/22;-77/;74!!

!224;-51;965/572-56;6958/;65-76/621-24!K!

!2251-51;958/571-56;6956/982-75/858-24!

!2252-51;958/79;-56;6954/;8;-76/1;;!!

!2253-51;958/;55-56;6951/44;-76/474!!

!2254-51;948/6;8-56;694;/335-75/66;!!

!2255-51;948/;67-56;6954/682-75/467!!

!2256-51;949/4;1-56;6956/311-75/2;1-24!

!2257-51;949/752-56;6957/251-75/718-23!

!2258-51;942/3;1-56;6959/816-75/297-23!

!2259-51;941/585-56;6959/597-74/;12-24!

!225;-51;944/432-56;696;/158-75/379!!

!2261-51;945/729-56;6967/936-75/276-24!K!

!2262-51;945/;33-56;6967/173-75/618-23!

!2263-51;94;/599-56;6969/19;-75/821-23!

!2264-51;94;/544-56;6969/;52-75/44;-24!

!2265-51;953/;11-56;6968/424-75/59;-24!

!2265-51;932/734-56;7113/754-6;/;;1-!!

!2266-51;953/57;-56;6967/821-75/888-23!

!2267-51;955/512-56;6969/1;4-75/683-24!K!

!2268-51;949/323-56;6972/728-75/4;6-24!

!2269-51;94;/;43-56;6973/7;2-77/4;3-23!C3O!

!226;-51;947/7;5-56;6978/277-77/672-23!C3O!

!2271-51;946/639-56;6978/272-75/624-24!C3O!

!2272-51;939/;33-56;6979/996-75/442-2!

!2273-51;946/761-56;6998/391-75/568-2!

!2274-51;952/;67-56;6997/3;6-75/529-24!C3O!

!2275-51;955/119-56;6997/599-77/532-23!C5!

!2276-51;945/1;9-56;699;/256-75/549!!

!2277-51;952/931-56;6;17/293-75/382!!

!2278-51;95;/54;-56;6;15/475-75/477-24!

!2279-51;962/7;;-56;6;15/;78-77/158-23!

!227;-51;95;/241-56;6;18/117-75/517-21!K!

!2281-51;959/;23-56;6;18/195-75/585-21!

!2282-51;951/888-56;6;32/771-74/977!!

!2283-51;957/826-56;6;47/799-74/;;9!!

!2284-51;967/495-56;6;38/;13-75/115-21!

!2285-51;971/21;-56;6;37/637-75/315-24C4O!

!2286-51;973/2;9-56;6;37/6;5-77/116-23!C7O!

!2287-51;971/877-56;6;51/563-75/241-21!

!2288-51;979/61;-56;6;73/347-76/984-21!

!2289-51;989/36;-56;6;71/13;-77/582-C!21O!

!228;-51;983/487-56;6;84/237-79/133-21!

!2291-51;983/695-56;6;84/771-79/368-21!K!

!2292-51;982/9;7-56;6;84/371-79/125-212!K!

!2293-51;974/31;-56;6;81/333-78/451-212!

!2294-51;972/141-56;6;76/98;-77/;15-21!

!2295-51;971/873-56;6;77/125-77/995-21!

!2296-51;967/8;7-56;6;78/;23-77/;14-21!K!

!2297-51;967/989-56;6;78/7;5-77/895-212!K!

!2298-51;958/962-56;6;75/486-76/;;5-212!

!2299-51;958/913-56;6;75/647-77/154-21!

!229;-51;95;/487-56;6;74/335-76/963-23!K!

!22;1-51;967/936-56;6;74/149-77/23;-23!

!22;2-51;967/2;9-56;6;64/858-75/983-23!

!22;3-51;953/8;2-56;6;59/26;-74/993-23!C7O!
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!22;4-51;924/699-56;6;48/7;8-74/334-21!K!

!22;5-51;922/6;9-56;6;49/151-74/268-21!

!22;6-51;922/392-56;6;47/211-74/282-21!

!22;7-51;969/9;8-56;6;88/74;-78/151-!!

!22;7-51;971/638-56;6;13/222-77/564!!

!22;8-51;981/145-56;6;16/647-77/611!!

!22;9-51;971/948-56;6;89/159-78/241-!!

!22;9-51;985/952-56;6;29/617-77/191!!

!22;;-51;956/796-56;6964/518-75/439!!

!22;;-51;971/846-56;6;89/2;1-78/371-!!

!2311-51;959/711-56;6959/218-75/844!!

!2312-51;961/223-56;6968/;;7-76/375-24!K!

!2313-51;923/787-56;7116/7;2-71/;51-!!

!2313-51;961/776-56;6973/116-77/592-23!K!

!2314-51;966/436-56;6973/647-77/383-23!

!2315-51;968/758-56;6982/589-78/3;6!!

!2316-51;977/787-56;6978/787-78/425!!

!2317-51;978/837-56;6965/425-78/299!!

!2318-51;978/459-56;6957/392-78/225!!

!2319-51;968/798-56;6948/;79-77/866-21!K!

!231;-51;969/212-56;6946/256-78/154-VS7!

!2321-51;969/599-56;6945/852-77/;91-G!

!2322-51;969/725-56;6945/752-77/993-41!K!

!2323-51;963/3;7-56;6949/292-77/3;5-21!

!2324-51;963/278-56;6945/;34-77/1;5-23!K!

!2325-51;954/;84-56;6945/587-76/165-23!

!2326-51;945/48;-56;6944/61;-75/267-23!

!2327-51;937/663-56;6944/369-74/776-23!

!2328-51;937/774-56;6949/559-74/984!!

!2329-51;921/869-56;6975/;;2-74/487-212!K!

!232;-51;91;/928-56;6979/17;-74/312-212!

!2331-51;919/777-56;6977/221-74/256-212!

!2332-51;91;/629-56;6977/4;8-75/3;1-E7!

!2333-51;964/49;-56;6946/557-78/;76-E7!

!2334-51;963/194-56;6943/895-78/;51-21!

!2335-51;959/25;-56;6;68/614-73/256-1!

!2336-51;97;/9;8-56;6757/359-82/957-44!

!2337-51;97;/778-56;6757/415-82/945-45!

!3111-51;511/27;-56;9223/625-84/423-45!K!

!3112-51;512/715-56;9235/145-84/46;-45!

!3113-51;512/642-56;9245/779-84/415-45!

!3114-51;511/598-56;9252/372-84/379-45!

!3115-51;4;8/857-56;9249/;26-84/23;-452!K!

!3116-51;4;6/214-56;9245/493-83/;31-45!K!

!3117-51;4;5/52;-56;9244/615-83/959-44!K!

!3118-51;4;4/5;2-56;9242/788-83/779-24!K!

!3119-51;4;4/112-56;9233/594-83/939-24!

!311;-51;4;5/535-56;9234/375-83/;84-44!

!3121-51;4;6/15;-56;9234/435-84/127-45!

!3122-51;4;4/474-56;9221/135-84/533-45!

!3123-51;4;3/925-56;9221/168-84/531-44!

!3124-51;4;2/489-56;9221/379-84/375-24!

!3125-51;49;/592-56;9221/248-85/213-23!K!

!3126-51;498/565-56;921;/761-84/881-24!K!

!3127-51;49;/916-56;9229/114-84/662-24!

!3128-51;4;1/696-56;9228/853-84/967-23!

!3129-51;49;/84;-56;9231/6;3-84/545-E7!

!312;-51;498/613-56;9232/698-84/481-E7!

!3131-51;4;1/622-56;9235/727-84/344-24!

!3132-51;4;2/4;5-56;9235/5;1-84/78;-23!

!3133-51;49;/282-56;9239/132-83/;2;-24!

!3134-51;496/398-56;9237/647-84/414-23!K!

!3135-51;496/543-56;9231/;92-84/429-23!

!3136-51;493/715-56;9227/251-84/593-23!

!3137-51;492/362-56;9224/46;-84/787-RK!

!3138-51;48;/811-56;9221/;57-84/827-23!

!3139-51;48;/3;5-56;921;/124-84/836-RK!

!313;-51;488/69;-56;9212/6;4-84/439-23!

!3141-51;491/946-56;9236/765-7;/427-21!K!

!3142-51;48;/754-56;9234/133-7;/54;-21!

!3143-51;48;/;38-56;9233/812-7;/627-24!K!

!3144-51;485/963-56;9228/;28-7;/1;4-24!

!3145-51;484/856-56;9229/156-79/;39-21!

!3146-51;481/395-56;9219/744-79/992-21!

!3147-51;481/;3;-56;9219/357-79/9;5-24!

!3148-51;47;/625-56;91;;/718-79/857-24!

!3149-51;478/78;-56;91;;/626-79/;66-E7!

!3151-51;479/485-56;9239/74;-81/637-26!K!

!3152-51;471/;69-56;9221/637-81/435-26!

!3153-51;472/12;-56;9221/785-81/428-26!

!3154-51;465/383-56;915;/324-75/639!!

!3155-51;42;/677-56;9216/;29-75/195!!

!3156-51;417/273-56;91;6/394-75/158!!

!3157-51;421/977-56;91;2/911-76/366!!

!3158-51;424/6;6-56;9199/323-76/212!!

!3159-51;419/397-56;9195/323-75/772!!

!315;-51;417/95;-56;918;/657-75/294!!

!3161-51;415/552-56;9186/888-74/925!!

!3162-51;421/258-56;9177/841-74/88;!!

!3163-51;428/297-56;9177/357-74/;84!!

!3164-51;432/948-56;9178/5;4-75/254!!

!3165-51;434/;98-56;9179/933-75/279!!

!3166-51;442/574-56;916;/555-74/;;8!!

!3167-51;442/666-56;9161/541-74/995!!
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!3168-51;441/569-56;9155/536-75/114!!

!3169-51;885/599-56;7646/;95-74/1;;!!

!316;-51;872/188-56;7661/564-73/681!!

!3171-51;871/;61-56;7665/952-73/663-21!K!

!3172-51;861/975-56;7667/597-73/592-34!

!3173-51;861/481-56;7668/465-73/415-21!K!

!3174-51;85;/336-56;7666/899-73/511-21!

!3175-51;857/549-56;7663/1;5-73/98;-22!K!

!3176-51;9;6/47;-56;6753/438-83/419-42!K!

!3177-51;9;6/424-56;6753/459-83/281-43!K!

!3178-51;9;2/893-56;6754/217-83/351!!

!3179-51;999/65;-56;6754/;56-83/315-432!K!

!317;-51;999/591-56;6754/;;5-83/435-422!K!

!3181-51;999/115-56;6754/758-83/383-H3!

!3182-51;998/446-56;6755/25;-83/361-21!K!

!3183-51;9;1/34;-56;6761/663-83/484-338!

!3184-51;9;4/;21-56;675;/1;5-83/547-E7!

!3185-51;9;5/176-56;6764/266-83/655-E7!

!3186-51;9;7/77;-56;6759/231-83/464-338!

!3187-51;9;9/434-56;6765/796-83/655-43!

!3188-51;9;2/553-56;6766/;39-83/653-432!

!3189-51;9;1/886-56;6767/3;8-83/783-VS7!

!318;-51;9;1/474-56;6767/593-83/692-21!

!3191-51;9;8/5;8-56;6774/562-83/972-E7!

!3192-51;9;4/88;-56;6778/5;8-83/;27-H3!

!3193-51;9;4/;82-56;6782/378-84/155-21!

!3194-51;9;6/249-56;6781/;55-83/;76-432!

!3195-51;;12/;12-56;677;/433-83/;98-43!

!3196-51;;11/952-56;6789/;61-84/435-E7!

!3197-51;;15/869-56;6792/432-84/448-338!

!3198-51;;15/;91-56;6792/;72-84/472-432!

!3199-51;9;9/238-56;6794/419-84/496-43!

!319;-51;9;8/;;7-56;6793/566-84/458-338!

!31;1-51;9;8/11;-56;6794/854-84/658-21!

!31;2-51;;22/938-56;6788/158-84/56;-21!C2/6!

!31;3-51;;18/859-56;6784/64;-84/415-21!C2/6!

!31;4-51;;17/43;-56;677;/329-84/242-21!C2/6!

!31;5-51;;18/575-56;6775/1;;-83/997-21!C2/6!

!31;6-51;;23/168-56;6771/123-83/775-21!C2/6!

!31;7-51;;27/578-56;676;/478-83/;88-21!C2/6!

!31;8-51;;17/78;-56;6768/8;5-83/794-21!K!

!31;9-51;;16/953-56;6769/398-83/7;8-21!

!31;;-51;;16/983-56;6769/236-84/252-3;!K!

!3211-51;;17/276-56;6768/247-84/251-3;!

!3212-51;;16/475-56;6768/598-83/868-21!

!3213-51;;16/513-56;6768/662-83/798-21!K!

!3214-51;;15/355-56;6769/327-83/818-21!

!3215-51;;15/432-56;6769/171-83/884-3;!K!

!3216-51;;13/829-56;6766/533-83/799-21!

!3217-51;;16/152-56;6765/19;-83/5;9-21!

!3218-51;;15/;6;-56;6765/357-83/856-3;!

!3219-51;;13/8;1-56;6767/;26-83/938-3;!K!

!321;-51;;13/8;9-56;6767/965-83/79;-21!K!

!3221-51;;12/756-56;6768/553-83/827-21!

!3222-51;;13/41;-56;6769/815-83/835-21!

!3223-51;;13/414-56;6769/73;-83/935-3;!

!3224-51;;17/468-56;6766/169-83/86;-E7!

!3225-51;;17/5;4-56;6765/693-83/624-41!K!

!3226-51;;16/39;-56;6753/664-83/493-41!K!

!3227-51;;14/8;;-56;6754/;75-83/454-41!

!3228-51;;11/363-56;6752/388-83/418-412!K!

!3229-51;9;9/951-56;674;/967-83/386-412!

!322;-51;9;9/274-56;6757/977-83/747-3;!K!

!3231-51;9;8/996-56;6758/889-83/744-3;!

!3232-51;9;8/8;3-56;6758/;42-83/549-21!K!

!3233-51;9;6/216-56;6746/113-83/478-41!

!3234-51;947/187-56;692;/678-69/736-21!K!

!3235-51;947/223-56;6929/;78-71/466-EQTQ!

!3236-51;951/663-56;692;/649-71/426-EQTQ!

!3237-51;962/248-56;6932/615-69/747-21!

!3238-51;981/89;-56;6936/5;4-78/1;5-21!

!3239-51;981/964-56;6935/;;9-79/537-EQTQ!

!323;-51;954/152-56;6;75/686-76/667-43!K!

!3241-51;954/173-56;6;75/5;3-76/7;4-42!K!

!3242-51;954/546-56;6;74/358-76/921-21!K!

!3243-51;958/264-56;6;76/713-76/;;3-H3!

!3244-51;957/45;-56;6;76/347-76/;75-VS7!

!3245-51;953/391-56;6;81/666-76/794-E7!

!3246-51;949/558-56;6;81/332-76/476-432!K!

!3247-51;949/526-56;6;81/3;6-76/618-422!K!

!3248-51;948/;55-56;6;82/11;-76/615-41!K!

!3249-51;948/981-56;6;82/33;-76/352!!

!324;-51;948/;97-56;6;81/;79-76/621-3;!K!

!3251-51;949/296-56;6;81/549-76/617-3;!

!3252-51;959/451-56;6;85/173-77/385-3;!

!3253-51;959/541-56;6;84/869-77/23;-432!

!3254-51;959/261-56;6;85/732-77/383-41!

!3255-51;959/21;-56;6;85/778-77/251!!

!3256-51;956/295-56;6;84/76;-76/;52-22!K!

!3257-51;955/464-56;6;94/396-76/542-22!

!3258-51;94;/9;5-56;6;85/942-76/749-23!K!

!3259-51;953/627-56;6;91/283-76/551-23!

!325;-51;954/541-56;6;96/351-76/424-23!

!3261-51;955/342-56;6;98/726-75/795!!
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!3262-51;955/792-56;6;99/769-75/75;!!

!3263-51;955/868-56;6;99/734-75/757-24!K!

!3264-51;951/569-56;6;;3/48;-74/35;-24!

!3265-51;945/;58-56;6;;7/19;-73/224-24!

!3266-51;956/5;5-56;6;99/;58-75/9;;-23!K!

!3268-51;964/927-56;6;87/748-77/76;!!

!3269-51;964/927-56;6;87/695-77/835-41!

!326;-51;965/172-56;6;86/862-77/714-432!

!3271-51;965/121-56;6;86/962-77/841-422!

!3272-51;964/982-56;6;87/761-77/766-432!

!3273-51;967/988-56;6;87/892-77/938-432!K!

!3274-51;96;/949-56;6;89/869-78/262-432!K!

!3276-51;971/185-56;6;89/229-78/31;-3;!K!

!3277-51;971/265-56;6;88/;6;-78/321-422!

!3278-51;971/256-56;6;88/989-78/185-432!

!3279-51;968/273-56;6;7;/586-77/883-43!

!327;-51;968/546-56;6;7;/5;7-77/92;-422!K!

!3281-51;967/8;5-56;6;79/;12-77/972-H3!

!3282-51;968/391-56;6;79/885-77/;32-VS4!

!3283-51;968/648-56;6;79/529-77/;96-21!

!3284-51;968/723-56;6;79/329-77/;76-21!

!3285-51;971/294-56;6;81/613-78/127-43!

!3286-51;973/146-56;6;82/285-78/275-43!

!3287-51;972/598-56;6;81/;28-78/19;-422!

!3288-51;973/;64-56;6;81/558-78/575-21!K!

!3289-51;976/952-56;6;83/2;2-78/753-H3!

!328;-51;977/851-56;6;86/33;-78/777-E7!

!3291-51;983/592-56;6;84/;53-79/354-21!

!3292-51;984/792-56;6;85/3;1-79/465-21!

!3293-51;984/543-56;6;86/142-79/255-43!

!3294-51;984/566-56;6;85/;8;-79/387-42!

!3295-51;982/543-56;6;92/741-79/153-432!

!3296-51;982/519-56;6;92/;32-79/2;2-3;!

!3297-51;982/254-56;6;94/186-79/286-21!K!

!3298-51;976/193-56;6;92/689-78/813-21!

!3299-51;976/146-56;6;92/772-78/838-21!

!329;-51;972/879-56;6;91/917-78/564-41!K!

!32;1-51;973/291-56;6;8;/4;4-78/523-41!

!32;2-51;972/443-56;6;91/191-78/5;2-E7!

!32;3-51;971/629-56;6;89/978-78/36;-41!

!32;4-51;971/199-56;6;91/4;6-78/277-41!

!32;5-51;969/559-56;6;91/227-78/236-21!

!32;6-51;969/369-56;6;8;/;65-78/234-21!

!32;7-51;968/9;1-56;6;8;/672-77/9;7-41!K!

!32;8-51;964/;86-56;6;88/933-77/769-412!K!

!32;9-51;95;/384-56;6;93/;57-76/831-412!

!32;;-51;963/29;-56;6;96/;15-76/767-41!

!3311-51;963/657-56;6;97/451-76/837-21!

!3312-51;958/658-56;6;;2/;23-75/92;-21!

!3313-51;958/273-56;6;;2/747-75/939-41!

!3314-51;955/757-56;6;9;/;67-75/8;;-412!

!3315-51;953/379-56;6;;3/835-75/724-22D!K!

!3316-51;952/487-56;6;;3/953-75/168-23!K!

!3317-51;949/629-56;6;;5/951-75/128-23!

!3318-51;94;/233-56;6;;6/642-75/616-22D!

!3319-51;94;/455-56;6;;6/829-75/638-412!

!331;-51;952/258-56;6;;8/;87-75/644-41!

!3321-51;951/2;7-56;6;;;/;94-75/5;6-21!

!3322-51;947/542-56;7113/392-75/564-21!

!3323-51;947/276-56;7112/912-75/573-41!

!3324-51;945/83;-56;6;;;/411-75/558-412!

!3325-51;945/5;5-56;6;;9/;;9-75/41;-22D!

!3326-51;944/774-56;6;;9/25;-74/825-23!

!3327-51;932/9;1-56;7116/142-74/696-23!

!3328-51;933/351-56;7117/187-75/358-22D!

!3329-51;933/47;-56;7117/393-75/464-412!

!332;-51;934/492-56;7119/9;6-75/4;3-41!

!3331-51;934/999-56;711;/681-75/4;2-21!

!3332-51;924/589-56;7123/985-75/435-21!

!3333-51;924/4;6-56;7123/542-75/42;-41!

!3334-51;924/375-56;711;/62;-75/437-412!

!3335-51;924/516-56;711;/361-75/446-22D!

!3336-51;924/829-56;7118/43;-74/671-23!

!3337-51;923/733-56;7119/4;5-75/311-RK!

!3338-51;923/167-56;7116/949-74/;56-21!K!

!3339-51;922/72;-56;7117/112-74/;81-21!

!333;-51;922/5;1-56;7116/767-74/;5;-26!K!

!3341-51;91;/915-56;7118/587-75/265-VE!

!3342-51;91;/159-56;7118/871-75/263-VE!

!3343-51;917/451-56;7118/692-75/278-26!

!3344-51;917/922-56;7122/2;9-75/327-412!

!3345-51;917/799-56;7125/4;7-75/2;5-41!

!3346-51;917/763-56;7126/128-75/288-21!

!3347-51;913/5;6-56;711;/;52-75/446-VS7!

!3348-51;912/655-56;7121/367-75/445-VS7!

!3349-51;912/;95-56;7121/544-75/42;-G!

!334;-51;912/441-56;7121/899-75/268-41!K!

!3351-51;913/392-56;7121/584-75/267-41!K!

!3352-51;913/45;-56;711;/542-75/426-212!K!

!3353-51;912/9;;-56;711;/6;;-75/431-212!

!3354-51;912/;21-56;711;/73;-75/427-212!

!3355-51;911/935-56;7121/173-75/196-212!

!3356-51;912/219-56;711;/648-75/44;-26!

!3357-51;8;;/544-56;7121/527-75/186-VS4!
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!3358-51;8;9/538-56;7121/588-75/133-212!K!

!3359-51;8;6/129-56;7121/;55-75/15;-22!K!

!335;-51;8;6/989-56;7124/367-75/179-412!

!3361-51;8;7/;71-56;7127/;;5-75/15;-41!

!3362-51;8;8/362-56;7128/;59-75/226-21!

!3363-51;89;/329-56;7131/585-75/145-21!

!3364-51;89;/386-56;7131/765-75/352-21!

!3365-51;894/;2;-56;7137/741-74/886-21!

!3366-51;893/558-56;7133/;44-75/119-21!K!

!3367-51;892/;63-56;7133/825-75/155-21!

!3368-51;892/657-56;7132/934-75/121-41!

!3369-51;891/396-56;7129/335-75/112-412!

!336;-51;88;/;39-56;7128/489-75/134-212!

!3371-51;881/123-56;7131/9;7-75/143-212!

!3372-51;87;/632-56;7131/318-75/177-22!

!3373-51;879/61;-56;7132/829-75/133-GR5!

!3374-51;879/911-56;7133/574-75/11;-412!

!3375-51;87;/;22-56;7136/598-75/152-41!

!3376-51;881/217-56;7137/197-75/17;-V6!

!3377-51;881/377-56;7136/5;7-75/155-G!

!3378-51;882/9;4-56;7137/28;-75/153-21!

!3379-51;871/9;3-56;713;/4;7-75/136-41!

!337;-51;86;/865-56;7136/487-75/143-412!

!3381-51;86;/2;6-56;7135/684-75/146-212!

!3382-51;869/95;-56;7134/;68-75/16;-22!

!3383-51;4;2/297-56;9241/671-84/654-23!

!345;-51;436/1;2-56;8;94/917-74/721-1!

!3461-51;448/896-56;8;96/919-74/831-1!

!3462-51;458/678-56;8;97/586-74/;31!!

!3463-51;477/573-56;8;66/8;6-75/331!!

!3464-51;443/48;-56;8;49/384-74/691!!

!3465-51;457/183-56;8;4;/;21-74/751!!

!3466-51;468/583-56;8;51/;68-74/851!!

!3467-51;573/254-56;8829/646-7;/711-23!

!3468-51;575/154-56;8833/814-7;/861-23!

!3469-51;57;/955-56;8841/462-7;/911-23!

!346;-51;583/493-56;8833/554-7;/;65!!

!3471-51;593/856-56;8817/437-81/164!!

!3472-51;5;2/995-56;87;2/539-7;/;64!!

!3473-51;612/786-56;8782/6;8-7;/361!!

!3474-51;598/2;5-56;8779/85;-79/;;1!!

!3475-51;659/721-56;852;/146-75/266!!

!3476-51;661/338-56;8511/281-75/32;!!

!3477-51;643/;86-56;8527/796-75/243!!

!3478-51;628/;8;-56;8519/595-75/154!!

!3479-51;6;3/471-56;82;6/513-74/;18-1!

!347;-51;713/269-56;8289/397-74/943-1!

!3481-51;728/832-56;8268/392-74/49;-1!

!3482-51;743/968-56;8252/828-74/4;9-1!

!3483-51;747/738-56;7759/962-73/226!!

!3484-51;861/4;8-56;7622/72;-73/131-23!

!3485-51;81;/656-56;76;7/;85-74/;;1!!

!3486-51;836/9;9-56;7692/846-74/8;1!!

!3487-51;855/162-56;7675/381-74/811!!

!3488-51;947/934-56;6;68/288-73/213!!

!3489-51;92;/67;-56;6;64/651-72/834!!

!348;-51;946/8;9-56;6;48/7;6-74/691!!

!3491-51;995/687-56;6;79/416-78/131!!

!3492-51;994/439-56;6;59/;22-77/691!!

!3493-51;926/789-56;6;25/;85-74/311!!

!3494-51;944/58;-56;6;16/631-75/191!!

!3495-51;925/968-56;69;5/255-74/431!!

!3496-51;981/519-56;6997/494-77/891!!

!3497-51;926/649-56;6941/;;7-74/671-23!

!3498-51;939/;31-56;6885/937-79/971-1!

!3499-51;956/779-56;6885/;23-79/851-1!

!349;-51;968/866-56;6887/877-79/7;1-1!

!34;1-51;978/463-56;6885/119-81/781-1!

!34;2-51;983/421-56;6886/543-82/851-1!

!34;3-51;97;/329-56;6878/731-81/851-1!

!34;4-51;978/;44-56;6873/268-82/331-1!

!34;5-51;971/;;5-56;6868/356-81/;91-1!

!34;6-51;968/115-56;6873/432-79/;91-1!

!34;7-51;959/271-56;6867/693-79/811-1!

!34;8-51;962/323-56;6861/;77-81/4;1-1!

!34;9-51;955/615-56;6856/491-81/261-1!

!34;;-51;94;/38;-56;6856/881-7;/;11-1!

!3511-51;93;/824-56;6842/885-82/4;1-1!

!3512-51;953/788-56;6844/3;9-82/611-1!

!3513-51;969/345-56;6846/695-82/831-1!

!3514-51;987/;;5-56;6849/971-82/;91-1!

!3515-51;975/889-56;6829/644-82/;;1-1!

!3516-51;959/422-56;6824/816-82/711-1!

!3517-51;93;/265-56;681;/898-82/441-1!

!3518-51;941/;49-56;67;2/174-81/671-1!

!3519-51;963/613-56;6793/729-82/451-1!

!351;-51;981/759-56;6812/611-82/151-1!

!3521-51;98;/599-56;6815/341-82/521-1!

!3522-51;993/;72-56;6811/2;1-83/831-1!

!3523-51;994/451-56;6811/1;4-84/111-1!

!3524-51;972/78;-56;6765/176-82/361-1!

!3525-51;897/;;4-56;7156/523-71/941-1!

!3526-51;883/;84-56;7183/734-72/2;1-1!

!3527-51;865/936-56;718;/;57-72/541-1!
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!3528-51;843/324-56;7196/148-72/941-1!

!3529-51;889/699-56;7263/831-72/211-1!

!352;-51;431/517-56;918;/663-75/752!!

!3531-51;441/;14-56;9197/4;5-75/531!!

!3532-51;447/152-56;918;/;35-75/242!!

!3533-51;452/653-56;9177/389-75/287!!

!3534-51;454/;43-56;9166/779-75/45;!!

!3535-51;437/418-56;91;5/667-75/392!!

!3536-51;445/627-56;9213/992-75/247!!

!3537-51;48;/617-56;91;1/98;-83/9;1-23!

!3538-51;498/757-56;9213/;18-84/311-24!

!3539-51;499/953-56;9213/952-84/764-23!

!353;-51;468/;18-56;8;28/5;7-74/7;1-1!

!3541-51;455/389-56;8;27/293-74/2;1-1!

!3542-51;448/121-56;8;26/361-74/361-1!

!3543-51;44;/863-56;89;6/77;-74/261-1!

!3544-51;458/364-56;89;7/478-74/185-1!

!3545-51;471/944-56;89;8/69;-74/7;1-1!

!3546-51;454/236-56;8986/979-74/361-1!

!3547-51;45;/954-56;8987/718-74/29;-1!

!3548-51;474/862-56;8987/;96-74/7;1-1!

!3549-51;463/733-56;8967/876-73/311-1!

!354;-51;477/684-56;8969/522-74/7;1-1!

!3551-51;457/137-56;8966/547-73/291-1!

!3552-51;45;/349-56;8951/;71-73/811-1!

!3553-51;479/;;9-56;8957/959-74/361-1!

!3554-51;47;/299-56;8956/536-74/361-1!

!3555-51;467/278-56;8949/198-73/921-1!

!3556-51;465/957-56;8942/8;1-74/171-1!

!3557-51;483/284-56;8952/93;-74/351-1!

!3558-51;468/453-56;8939/;28-74/571-1!

!3559-51;479/792-56;8933/;91-73/881-1!

!355;-51;476/51;-56;8931/273-73/8;1-1!

!3561-51;48;/882-56;8942/839-75/4;1-1!

!3562-51;4;3/682-56;8927/323-74/6;1-1!

!3563-51;492/688-56;8918/223-74/151-1!

!3564-51;488/317-56;8914/861-74/111-1!

!3565-51;49;/3;5-56;8898/739-74/381-1!

!3566-51;4;5/614-56;88;2/674-74/411-1!

!3567-51;516/452-56;8911/6;4-74/8;1-1!

!3568-51;518/3;9-56;8887/176-74/441-1!

!3569-51;529/221-56;8896/2;7-74/9;1-1!

!356;-51;512/6;4-56;8883/123-74/511-1!

!3571-51;525/571-56;8867/695-74/361-1!

!3572-51;52;/;97-56;8871/889-74/311-1!

!3573-51;541/;25-56;887;/842-74/7;1-1!

!3574-51;543/67;-56;8856/338-74/391-1!

!3575-51;554/757-56;8865/329-74/891-1!

!3576-51;536/452-56;884;/577-74/421-1!

!3577-51;546/583-56;882;/21;-74/311-1!

!3578-51;555/931-56;883;/372-74/381-1!

!3579-51;564/432-56;8847/582-74/431-1!

!357;-51;713/393-56;7922/523-73/423-1!

!3581-51;727/529-56;7921/848-73/334-1!

!3582-51;741/562-56;7921/882-73/359-1!

!3583-51;75;/421-56;7922/158-73/264-1!

!3584-51;75;/448-56;7921/159-73/698-1!

!3585-51;741/577-56;791;/882-73/864-1!

!3586-51;727/4;7-56;791;/848-73/823-1!

!3587-51;713/346-56;7921/524-73/7;9-1!

!3588-51;88;/3;3-56;7638/467-74/264-1!

!3589-51;892/364-56;7637/428-77/256-1!

!358;-51;893/798-56;7633/145-72/654-1!

!3591-51;898/5;6-56;762;/826-75/347-1!

!3592-51;915/468-56;75;;/172-76/346-1!

!3593-51;8;6/493-56;7566/;56-74/658-1!

!3594-51;89;/858-56;7557/129-74/986-1!

!3595-51;911/572-56;7553/754-74/;91-1!

!3596-51;924/483-56;754;/416-76/981-1!

!3597-51;89;/77;-56;7558/726-74/564-1!

!3598-51;912/335-56;7556/193-74/987-1!

!3599-51;924/;33-56;7555/461-76/597-1!

!359;-51;89;/865-56;7557/;37-72/654-1!

!35;1-51;911/769-56;7555/213-72/986-1!

!35;2-51;924/778-56;7553/648-73/643-1!

!35;3-51;893/477-56;7134/227-74/;89-1!

!35;4-51;883/1;1-56;7138/777-75/124-1!

!35;5-51;935/7;7-56;6928/5;9-71/411-1!

!35;6-51;926/569-56;6927/421-71/421-1!

!35;7-51;925/664-56;6934/463-71/3;1-1!

!35;8-51;934/888-56;6935/64;-71/411-1!

!35;9-51;981/453-56;6939/;76-79/541-1!

!35;;-51;981/517-56;6939/57;-78/1;1-1!

!3611-51;961/496-56;6938/467-69/751-1!

!3612-51;962/325-56;6931/;1;-76/251-1!

!3613-51;961/419-56;6938/;62-76/251-1!

!3614-51;94;/757-56;6937/691-71/421-1!

!3615-51;946/162-56;6936/495-69/741-1!

!3617-51;925/73;-56;6933/868-69/723!!

!3618-51;926/493-56;6927/;17-69/723!!

!3619-51;974/957-56;6924/474-81/761-1!

!361;-51;988/443-56;6927/8;9-83/641-1!

!3621-51;996/858-56;6928/;55-85/171-1!

!3622-51;999/672-56;6923/266-85/;91-1!

!
CKZGECOGPV!VQRQITÂHKE!RGT!NC!TGFCEEKÕ!FGN!RTQLGEVG!EQPUVTWEVKW!FG!TGPQXCEKÕ!RGT!C!NC!

524479+ ./ 4KJ9</92+ 8<44.+,9/9+& 8- '*$ +4 </9<5/ 5=62-28+4 .K+,9/9+&!
Gzrgfkgpv!2386!

!
-22-

!3623-51;961/143-56;6925/743-79/581-1!

!3624-51;965/634-56;6912/642-7;/;31-1!

!3625-51;965/;76-56;6917/694-81/261-1!

!3626-51;975/144-56;6919/2;5-81/661-1!

!3627-51;942/219-56;6912/918-73/3;1-1!

!3628-51;946/514-56;68;5/123-73/3;1-1!

!3629-51;946/859-56;6912/815-73/265-1!

!362;-51;941/;8;-56;68;5/119-73/261-1!

!3631-51;954/228-56;6914/747-78/571-1!

!3632-51;966/131-56;68;6/33;-7;/971-1!

!3633-51;968/524-56;68;3/61;-81/611-1!

!3634-51;964/951-56;6896/487-78/891-1!

!3635-51;976/886-56;688;/922-81/761-1!

!3636-51;9;2/63;-56;68;3/5;5-85/141-1!

!3637-51;9;2/396-56;68;;/399-85/571-1!

!3638-51;99;/67;-56;6914/854-85/341-1!

!3639-51;997/5;9-56;6922/248-85/981-1!

!363;-51;998/238-56;68;2/81;-84/861-1!

!3641-51;932/524-56;68;9/813-71/761-1!

!3642-51;974/686-56;6899/943-83/111-1!

!3643-51;996/566-56;68;8/644-84/111-1!

!3644-51;988/2;3-56;6898/123-83/611-1!

!3645-51;614/147-56;8543/864-75/412!!

!3646-51;5;8/623-56;8546/71;-75/891!!

!3647-51;612/691-56;8534/151-74/441!!

!3648-51;631/271-56;8541/371-74/461!!

!3649-51;652/671-56;8549/241-74/511!!

!364;-51;694/1;7-56;8217/392-74/687!!

!3651-51;71;/;77-56;8225/571-75/186!!

!3652-51;72;/7;9-56;8229/35;-75/347!!

!3653-51;742/655-56;8227/8;5-75/39;!!

!3654-51;752/221-56;821;/325-75/39;!!

!3655-51;981/788-56;6;96/525-79/156!!

!3656-51;969/93;-56;6;93/3;9-78/246!!

!3657-51;964/637-56;6;98/4;1-76/79;!!

!3658-51;952/;77-56;7111/557-75/367!!

!3659-51;943/159-56;7117/1;7-75/46;!!

!365;-51;934/988-56;7122/1;7-75/398!!

!3661-51;915/997-56;7128/827-75/189!!

!3662-51;8;2/124-56;7133/636-75/268!!

!3663-51;898/195-56;7142/142-71/468!!

!3664-51;915/992-56;7133/839-71/;89!!

!3665-51;936/687-56;7127/461-72/356!!

!3666-51;956/688-56;7116/3;5-73/469!!

!3667-51;977/771-56;6;;1/673-73/8;1!!

!3668-51;895/171-56;7137/867-74/867!!

!

3669-51;455/459-56;9221/;1;-75/961-Kpugtvcf!

366;-51;45;/1;2-56;9214/872-75/911-Kpugtvcf!

!DV13-51;434/851-56;8;;4/;58-74/977-DT!

!DV14-51;3;8/317-56;91;9/5;6-74/86;-DT!

!DV15-51;441/433-56;9224/89;-75/269-DT!

!DV16-51;451/589-56;9241/354-75/616-DT!

DV211-51;43;/862-56;8;56/8;4-74/512!!

DV212-51;444/172-56;9224/629-75/443!!

!!X12-51;47;/441-56;9296/;35-83/756-DT!

!!X13-51;514/;49-56;9237/;95-84/564-DT!

!!X14-51;497/436-56;922;/361-84/562!!

!!X15-51;484/733-56;9227/113-79/954-DT!

!!X16-51;9;6/382-56;6746/147-83/719-DT!

!!X17-51;9;8/95;-56;6793/612-84/556-DT!

!!X18-51;936/3;9-56;6956/832-75/118!!

!!X19-51;963/686-56;6944/211-78/;64!!

!!X21-51;987/92;-56;6;94/325-79/766-DT!

!X213-51;463/244-56;9197/993-75/837-DT!

!!X22-51;964/818-56;6;79/21;-77/723!!

!!X23-51;921/354-56;711;/;69-75/3;1-DT
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té per objecte la descripció de la geologia i geotècnia de l’àmbit 

d’actuació del projecte “Projecte constructiu de la renovació per a la millora 

de l’artèria PTLL-Abrera. 

 

Els treballs realitzats a camp han consistit en realitzar 4 sondejos en el creuament 

del traçat amb la carretera BV-1201 on es projecta executar una clava amb una 

camisa d’acer DN 1500 mm, i 8 cales fins a profunditats de 4,6 m a fi de 

determinar la presència de reblerts, les característiques del terrenys natural, les 

condicions d’estabilitat dels talussos d’excavació per a l’execució de les rasses, la 

presència del nivell freàtic, l’excavabilitat dels material i el seu reaprofitament per 

al posterior reblert de les rasses. 

 

Els resultats obtinguts queden reflectits a l’informe adjunt elaborat per l’empresa 

JG Consultors en Geotècnia e Ingenieria del Terreno S.L. realitzat entre el mesos 

de juny i setembre de 2018. 
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!

!

KPHQTOG!

GUVWFKQ!IGQVËEPKEQ!

RTQ[GEVQ!EQPUVTWEVKXQ!

PWGXC!CTVGTKC!RVNN.CDTGTC!

V/O/!CDTGTC!)DCTEGNQPC*!

RCTC!KFQO!

!

!

!

!

!

!

!

2/!KPVTQFWEEKÕP!

!

Gp! guvg! Kphqtog! ug! rtgugpvcp! nqu! tguwnvcfqu! fgn! Guvwfkq! Igqvëepkeq!

tgcnk|cfq!rctc!gn!Rtq{gevq!Eqpuvtwevkxq!fg!nc!Pwgxc!Ctvgtkc!RVNN.Cdtgtc!fg!

nc!gortguc!Ckiþgu!Vgt.Nnqdtgicv!)CVNN*!gp!gn!vëtokpq!owpkekrcn!fg!Cdtgtc!

)Dctegnqpc*-!swg!guvã!ukgpfq!fgucttqnncfq!rqt!nc!Kpigpkgtïc!KFQO/!

!

Gp!nc!Nãokpc!2!ug!rtgugpvc!wp!Rncpq!Igpgtcn-!guecnc!2041/111-!gp!gn!swg!ug!

owguvtc!nc!ukvwcekõp!fgn!vtc|cfq!fg!nc!eqpfweekõp!tgurgevq!fg!nqu!püengqu!

wtdcpqu!rtõzkoqu!{!xïcu!fg!eqowpkecekõp!oãu!korqtvcpvgu/!Gp!ncu!Nãokpcu!

3C!c!3I!ug!rtgugpvcp!wpcu!Rncpvcu!Vqrqitãhkecu!fg!nc!|qpc-!guecnc!202/111-!

!

3

eqp! nc! korncpvcekõp! gp! eqnqt! octtõp! fg! nc! pwgxc! ctvgtkc! rtq{gevcfc-! cuï!

eqoq!eqp!gn!vtc|cfq!fg!vwdgtïcu!gzkuvgpvgu!fg!CVNN!{!qvtqu!ugtxkekqu/!

!

Gp! tguwogp-! gn! pwgxq! vtc|cfq! rtgxkuvq! ug! kpkekc! gp! ncu! kpuvcncekqpgu!

gzkuvgpvgu! fg! CVNN-! etw|c! nc! ecttgvgtc! DX.2312! gp! rtkpekrkq! ogfkcpvg! gn!

ukuvgoc! fg! jkpec! {-! c! eqpvkpwcekõp-! nc! eqpfweekõp! ug! glgewvctã! gp! |cplc-!

guvcpfq! uw! rtqhwpfkfcf! ogfkc! eqortgpfkfc! gpvtg! fqu! {! vtgu! ogvtqu/! Gn!

vtcoq!hkpcnk|c!gp!nc!Okpc!Rüdnkec!fg!Ckiþgu!fg!Vgttcuuc/!Gn!vtc|cfq!vkgpg!wpc!

nqpikvwf!vqvcn!fg!wpqu!3/861!ogvtqu!{!gn!fkãogvtq!fg!nc!eqpfweekõp!gu!fg!

2/111!oo!gzegrvq!gp!gn!vtcoq!fg!nc!jkpec!fg!nc!ecttgvgtc-!fqpfg!ug!rtgxë!

wp!fkãogvtq!fg!2/311!oo/!

!

Vqrqitãhkecogpvg!gn!vgttgpq!ug!ukvüc!gp!vqtpq!c!nc!eqvc!,83!o!cn!kpkekq!fgn!

rtq{gevq!{!fguekgpfg!rtqitgukxcogpvg!jcuvc!crtqzkocfcogpvg!nc!eqvc!,73!

o!gp!gn!R/M/!1,611-!c!rctvkt!fg!fqpfg!fkuewttg!dãukecogpvg!rqt!wpc!|qpc!

nncpc-! ukvwãpfqug! nc! vwdgtïc! gp! rctcngnq! c! nc! octigp! k|swkgtfc! fgn! tïq!

Nnqdtgicv/!Eqoq!ug!rwgfg!xgt!gp!ncu!Rncpvcu!fg!Ukvwcekõp-!gn!vtc|cfq!fg!nc!

pwgxc!eqpfweekõp!ug!ukvüc!c!uw!xg|!c!rctvkt!fg!guvg!R/M/!rctcngncogpvg!{!

ow{! rtqzkoc! c! nc! vwdgtïc! gzkuvgpvg! fg! CVNN! fgpqokpcfc! Nc! Ocictqnc-!

)ugócncfc!gp!c|wn!gp!ncu!rncpvcu*-!ugrctãpfqug!codcu!c!rctvkt!fgn!R/M/!3,761/!

!

Rqt! nq! swg! tgurgevc! c! nc! jkpec! rtq{gevcfc! cn! kpkekq! fgn! vtc|cfq! dclq! nc!

ecttgvgtc!DX.2312-!ug!rtgxgïc! kpkekcnogpvg!ogfkcpvg!wpc!ecokuc!ogvãnkec!

fg! 2-61! ogvtqu! fg! fkãogvtq! {! wpqu! 51! ogvtqu! fg! nqpikvwf-! swgfcpfq! gn!

gzvtgoq!Guvg!gp!gn!kpvgtkqt!fg!ncu!kpuvcncekqpgu!fg!CVNN!{!gn!rq|q!fg!cvcswg!



!

4

gp! gn! ncfq! qrwguvq! fg! nc! ecttgvgtc/! Eqoq! ug! jc! kpfkecfq-! gn! fkãogvtq!

rtgxkuvq! fg! nc! vwdgtïc! gp! gn! vtcoq! jkpecfq! gu! fg! 2/311! oo/! Eqoq! ug!

eqogpvc! rquvgtkqtogpvg-! c! nc! xkuvc! fg! ncu! eqpfkekqpgu! fguhcxqtcdngu! fgn!

uwduwgnq!rctc!nc!jkpec-!ug!qrvctã!rtqdcdngogpvg!rqt!nc!uqnwekõp!fg!ceqtvct!

gn! vtcoq! fg! jkpec! guvtkevcogpvg! cn! cpejq! fg! nc! ecttgvgtc! )wpqu! 21! c! 26!

ogvtqu*!{!crnkect!cfgoãu!wp!vtcvcokgpvq!fg!oglqtc!fgn!vgttgpq!ogfkcpvg!

kp{geekqpgu/!

!

Gn!gswkrq!vëepkeq!fg!

!jc!tgcnk|cfq!pwogtququ!guvwfkqu!igqvëepkequ!rctc!rtq{gevqu!ukoknctgu-!

rwfkgpfq! fguvcect! wp! itcp! püogtq! fg! gnnqu! tgcnk|cfqu! rctc! nc! Tgf! fg!

Tgicfïq! fgn! Ukuvgoc! Ugicttc.Icttkiwgu/! Cukokuoq-! jc! nngxcfq! c! ecdq!

oünvkrngu!guvwfkqu!gp!ncu!rtqzkokfcfgu!cn!gornc|cokgpvq!cevwcn/!Gp!guvcu!

eqpfkekqpgu-!ug!jc!fkurwguvq!fg!wpc!cornkc! kphqtocekõp!rtgxkc!uqdtg! ncu!

ectcevgtïuvkecu! igpgtcngu! fgn! uwduwgnq! gp! nc! |qpc! {! nqu! eqpfkekqpcpvgu!

igqvëepkequ! gzkuvgpvgu/! Cfkekqpcnogpvg-! ug! jc! tgxkucfq! nc! kphqtocekõp!

rtqegfgpvg!fg!fqu!guvwfkqu!igqvëepkequ!tgcnk|cfqu!rtgxkcogpvg!rqt!qvtcu!

gortgucu!gp!ncu!kpogfkcekqpgu!swg!hwgtqp!hceknkvcfqu!rqt!Wfu/!

!

Gn!rtgugpvg!guvwfkq!ug!jc!nngxcfq!c!ecdq!rqt!gpectiq!fg!KFQO!gp!dcug!c!

pwguvtc!qhgtvc!fg!hgejc!26!fg!pqxkgodtg!fg!3128=!uw!qdlgvq!jc!eqpukuvkfq!

gp! hceknkvct! eqpenwukqpgu! {! tgeqogpfcekqpgu! fgufg! gn! rwpvq! fg! xkuvc!

igqvëepkeq! uqdtg! vqfqu! nqu! curgevqu! swg! rwgfcp! kpekfkt! gp! gn! rtq{gevq/!

Eqoq!ug!kpfkeõ!gp!nc!qhgtvc!fgn!guvwfkq-!nc!ecorcóc!fg!kpxguvkicekõp!c!nq!

!

5

nctiq! fgn! vtc|cfq! jc! ukfq! tgncvkxcogpvg! tgfwekfc-! fgdkëpfqug! eqorngvct!

fgdkfcogpvg!oãu!cfgncpvg/!

!

Rtgxkcogpvg! c! nc! tgfceekõp! fg! guvg! Kphqtog-! ug! hceknkvctqp! rqt! eqttgq!

gngevtõpkeq! ncu! rtkpekrcngu! eqpenwukqpgu! {! tgeqogpfcekqpgu! fgn! guvwfkq-!

lwpvq!eqp!nc!fgnkpgcekõp!eqorngvc!fgn!okuoq/!

!

aaaaaaaaa!

!
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3/!EQPVGZVQ!IGQNÕIKEQ!!

!

3/2/!GUVTCVKITCHÏC!

!

FU biYjU UfhYf]U JNFF gY `cWU`]mU Yb `U XYbca]bUXU �>YdfYg]xb XY` PU``tg.

JYbYXtg�* eiY Wcbgh]hilY ibU ib]XUX AYchYWhxb]WU XY h]dc [fUVYb* 

eqortgpfkfc!gpvtg! ncu!Eqtfknngtcu!Nkvqtcn!{!Rtgnkvqtcn-!ectcevgtk|cfc!rqt! nc!

fgrqukekõp!fg!itcpfgu!gurguqtgu!fg!ocvgtkcngu!fg!gfcf!Pgõigpc!uqdtg!nqu!

swg!ug!jcp!fgucttqnncfq!nqecnogpvg!fgrõukvqu!Ewcvgtpctkqu!fg!vkrq!cnwxkcn!

cuqekcfqu!cn!gpeclcokgpvq!fg!nc!tgf!jkftqitãhkec/!

!

C! eqpvkpwcekõp-! ug! owguvtc! wp! gzvtcevq! fgn! ocrc! igqnõikeq! fgn! KEIE! c!

guecnc!2<36/111!eqttgurqpfkgpvg!c!Qnguc!fg!Oqpvugttcv!fqpfg!ug!kpfkec!nc!

|qpc!fgn!rtq{gevq<!

!



!

8

Ewcvgtpctkq!

Sv1!
Cnwxkcn! cevwcn/!Ctgpcu!{!itcxcu! eqp!gurguqt!oãzkoq!fg!wpqu!3!

ogvtqu!{!oqthqnqiïc!ngpvkewnct/!

Sv1!
Cnwxkcn!tgekgpvg/!Itcxcu!{!ctgpcu!eqp!pkxgngu!fg!nkoq/!Gurguqtgu!

fgn!qtfgp!fg!wpqu!4!ogvtqu/!

Sv2!
Vgttc|c!cnwxkcn!2-!fgn!Jqnqegpq!Kphgtkqt/!Itcxcu!{!dqnqu!eqp!ocvtk|!

ctgpquc/!Gurguqt!oãzkoq!fg!wpqu!9!ogvtqu/!

Sv3!
Vgttc|c!cnwxkcn!3-!gfcf!Rngkuvqegpq!uwrgtkqt/!Uqp!itcxcu-!dqnqu!{!

nkoqu!swg!cnecp|cp!gurguqtgu!oãzkoqu!fg!wpqu!31!ogvtqu/!

Sv4!

Vgttc|c!cnwxkcn!4-!gfcf!Rngkuvqegpq!uwrgtkqt/!Itcxcu!{!nkoqu!eqp!

wp!itcfq!fg!egogpvcekõp!xctkcdng/!Gurguqt!oãzkoq!fg!wpqu!46!

ogvtqu/!

Pgõigpq! POiq!
�;fYb]gWUg l `ih]hUg XY Wc`cf cWfY l fc^]mc* Wcb b]jY`Yg XY 

eqpinqogtcfqu/!

!

Eqoq!ug!rwgfg!qdugtxct-!gn!vtc|cfq!fg!nc!eqpfweekõp!fkuewttg!ïpvgitcogpvg!

uqdtg!gn!cnwxkcn!fgn!tïq!Nnqdtgicv-!gp!gn!swg!ug!jcp!fkhgtgpekcfq!vtgu!pkxgngu!

fg!vgttc|c-!fgpqokpcfc!Sv4!nc!oãu!cpvkiwc!{!Sv1!nc!oãu!tgekgpvg!{!rtõzkoc!

cn! ngejq! cevwcn/! Ug! vtcvc! gp! igpgtcn! fg! fgrõukvqu! rqeq! eqpuqnkfcfqu-! c!

gzegrekõp!fg!nc!vgttc|c!cpvkiwc!swg!rtgugpvc!qecukqpcnogpvg!egogpvcekõp-!

fg! pcvwtcng|c! itcpwnct-! eqpuvkvwkfqu! rqt! ctgpcu-! itcxcu! {! dqnqu/! Nqu!

gurguqtgu!quekncp!gpvtg!wpqu!fqu!c!vtgu!ogvtqu!rctc! nqu!ugfkogpvqu!oãu!

tgekgpvgu!jcuvc!wpqu!46!ogvtqu!eqttgurqpfkgpvgu!c!nc!vgttc|c!oãu!cpvkiwc/!

Dclq!guvqu!ocvgtkcngu!ug!nqecnk|c!gn!uwduvtcvq!Okqegpq-!POiq-!swg!gp!guvg!

ugevqt!guvã!hqtocfq!rqt!wpc!ugtkg!cteknnïvkec!gp!nc!swg!kpvgtecncp!pkxgngu!fg!

ctgpkuec!{!fg!eqpinqogtcfq-!eqttgurqpfkgpvgu!c!wp!codkgpvg!fgrqukekqpcn!

fg!vkrq!hnwxkq.!vqttgpekcn/!

!

!

9

3/3/!VGEVÕPKEC!

Nqu! rtkpekrcngu! tcuiqu! guvtwevwtcngu! tgikqpcngu! uqp! gn! tguwnvcfq! fg! nc!

vgevõpkec!cnrkpc-! kpkekcfc!c!hkpcngu!fgn!Oguq|qkeq-!swg!qtkikpõ!guvtwevwtcu!

eqornglcu!fg!fghqtocekõp!gp!ncu!|qpcu!czkcngu!fg!ncu!eqtfknngtcu-!cuï!eqoq!

rtqeguqu! fg! htcevwtcekõp! {! fg! tgcevkxcekõp! fg! ncu! hcnncu! jgteïpkecu!

rtggzkuvgpvgu/!Nc!Fgrtgukõp!fgn!Xcnnëu.JYbYXtg� Yg ib gifWc hYWhxb]Wc XY 

wpqu!31!mo!fg!cpejq-!cncticfq!gp!fktgeekõp!PG.UQ-!hqtocfq!fwtcpvg!nc!hcug!

fkuvgpukxc! rquv.cnrkpc! c! nq! nctiq! fg! nc! Eqtfknngtc! Equvgtq! Ecvcncpc/! Guvc!

ewgpec!guvã!nkokvcfc-!vcpvq!gp!uw!dqtfg!pqtvg!eqoq!gp!gn!uwt-!rqt!hcnncu!fg!

oqxkokgpvq!pqtocn! swg! rwgfgp! vgpgt!wp!ekgtvq!eqorqpgpvg! ncvgtcn-!swg!

jcp! cevwcfq! jcuvc! hkpcngu! fgn! Okqegpq-! nngicpfq! c! chgevct-! gp! ncu!

rtqzkokfcfgu! fgn! dqtfg! ugrvgpvtkqpcn-! c! nc! wpkfcf! POiq! cpvgtkqtogpvg!

fguetkvc/!Gp!ewcnswkgt!ecuq-!c!pkxgn!kpvgtpq!fg!ewgpec!pq!gzkuvgp!guvtwevwtcu!

tgngxcpvgu-! jcdkëpfqug! fguetkvq! fg! ocpgtc! nqecnk|cfc! rgswgócu! hcnncu!

pqtocngu!{!rnkgiwgu!ogpqtgu/!

!

aaaaaaaaa!

!



!

;

4/!VTCDCLQU!TGCNK\CFQU!

!

Fg!cewgtfq!eqp!pwguvtc!qhgtvc-!rctc!nc!kpxguvkicekõp!fg!ncu!eqpfkekqpgu!fgn!

uwduwgnq!gp!gn!gornc|cokgpvq!fg!nc!jkpec!ug!rgthqtctqp!kpkekcnogpvg!fqu!

uqpfgqu!ogeãpkequ!)U.2!{!U.3*!c!tqvcekõp!jcuvc!fkg|!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf!

gp!codqu!gzvtgoqu/!Fcfc!nc!jgvgtqigpgkfcf!tgeqpqekfc!gp!ncu!eqpfkekqpgu!

fgn!uwduwgnq!gp!codqu!rwpvqu-!ug!rgthqtctqp!eqp!rquvgtkqtkfcf-!ukiwkgpfq!

ncu! tgeqogpfcekqpgu! fg! vëepkequ! fg! nc! Fkrwvcekõp-! qticpkuoq! cn! swg!

eqorgvg!nc!ecttgvgtc-!{!ncu!pwguvtcu!rtqrkcu-!qvtqu!fqu!uqpfgqu!kpvgtogfkqu!

)D.2!{!D.3*!jcuvc!ugku!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf!oãzkoc-!vqvcnk|cpfq!42-16!o/n/!

fg!rgthqtcekõp/!Vqfqu!nqu!uqpfgqu!jcp!cnecp|cfq!gn!uwduvtcvq!Vgtekctkq!fg!

nc!|qpc/!

!

Rqt!uw!rctvg-!c!nq!nctiq!fgn!vtc|cfq!fg!nc!eqpfweekõp!ug!jcp!gzecxcfq!qejq!

ecnkecvcu! ogeãpkecu! )E.2! c! E.9*! eqp! tgvtqgzecxcfqtc! okzvc-! cnecp|cpfq!

rtqhwpfkfcfgu! xctkcdngu! gpvtg! 4-31! {! 5-71! ogvtqu/! Ug! jcp! fkuvtkdwkfq!

dãukecogpvg! cn! kpkekq! {! hkpcn! fgn! vtcoq-! fqpfg! nc! pwgxc! eqpfweekõp! pq!

fkuewttg!gp!rctcngnq!c!nc!gzkuvgpvg/!Ugiüp!nq!kpfkecfq!rqt!Wfu-!gp!gn!vtcoq!

gp! gn! swg! fkuewttg! gp! rctcngnq! ug! glgewvctãp! nqu! okuoqu! vcnwfgu! fg!

gzecxcekõp!swg!nqu!swg!eqpuvgp!gp!nqu!rncpqu!cu!dwknv!fg!nc!eqpfweekõp!Nc!

Ocictqnc!gzkuvgpvg-!cwpswg!ug!eqpukfgtc!eqpxgpkgpvg!rqt!vqfcu!ncu!rctvgu!

tgcnk|ct!wp!ugiwkokgpvq!vëepkeq!fwtcpvg!nc!glgewekõp!fg!nc!qdtc/!

!

Gn!qdlgvkxq!fg!ncu!ecnkecvcu!jc!ukfq!fgvgtokpct!nc!rtgugpekc!fg!tgnngpqu-!ncu!

ectcevgtïuvkecu! fgn! vgttgpq! pcvwtcn-! ncu! eqpfkekqpgu! fg! guvcdknkfcf! fg! ncu!

!

21!

rctgfgu! fg! nc! gzecxcekõp! rctc! nc! glgewekõp! fg! ncu! |cplcu-! nc! ukvwcekõp! g!

kpekfgpekc! fgn! pkxgn! htgãvkeq-! nc! gzecxcdknkfcf! fg! nqu! ocvgtkcngu! {! uw!

tgcrtqxgejcokgpvq!rctc!gn!rquvgtkqt!tgnngpq!fg!nc!|cplc/!

!

Ncu! eqqtfgpcfcu! fg! vqfqu! nqu! rwpvqu! fg! tgeqpqekokgpvq! jcp! ukfq!

fgfwekfcu!c!rctvkt!fg!ncu!rncpvcu!fkurqpkdngu=!gp!gn!ukiwkgpvg!ewcftq!rwgfgp!

xgtug! ncu!eqqtfgpcfcu!WVO!gp!gn!ukuvgoc!fg!tghgtgpekc!GVTU.9;!fg!ecfc!

rtqurgeekõp!{!nc!rtqhwpfkfcf!kpxguvkicfc/!

!

KPXGUVKICEKÕP!
EQQTFGPCFCU!GVTU.9;! RTQHWPFKFCF!

KPXGUVKICFC!
)o*!

Z! [! \!!

UQPFGQU!

W04# 73==34/57# 78=8987/36# .;5/63# 43/33#

W05# 73=<93/6<# 78=8997/55# .;4/48# 43/33#

F04# 73=<<4/75# 78=898=/56# .;4/93# 8/33#

F05# 73=<;4/64# 78=8994/9=# .;4/83# 9/38#

ECNKECVCU#

G04# 73=<94/87# 78=899;/==# .;4/53# 7/53#

G05# 73=<79/<7# 78=8;97/7<# .9</;3# 6/83#

G06# 73=<6;/9=# 78=8=37/=4# .97/53# 6/53#

G07# 73=<87/75# 78=8=85/5;# .97/53# 7/93#

G08# 73=;7</=4# 78=9399/9;# .94/<3# 7/53#

G09# 73=67=/<5# 78=;=47/=3# .96/73# 6/73#

G0;# 73=653/96# 78=;=<6/84# .96/93# 6/=3#

G0<# 73=63;/5=# 78=<38=/;<# .97/33# 6/<3#

!



!
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!

Gp! ncu! Rncpvcu! swg! ug! rtgugpvcp! gp! ncu! Nãokpcu! 3C! c! 3I! ug! owguvtc! nc!

ukvwcekõp!fg!vqfqu!nqu!rwpvqu!kpxguvkicfqu/!

!

Nqu!tgikuvtqu!fg!nqu!uqpfgqu!ug!rtgugpvcp!gp!ncu!Nãokpcu!5C!c!5F!{!gp!ncu!

Nãokpcu!6C!c!6J!ug!kpenw{gp!nqu!fg!ncu!ecnkecvcu/!Gp!ncu!Nãokpcu!7C!)Encxg!

fgn!Tgikuvtq!fg!Uqpfgqu*-!7D!)Encxg!gorngcfc!gp!nc!Fguetkrekõp!fg!Uwgnqu*!

{! 7E! )Ukuvgoc! Wpkhkecfq! fg! Encukhkecekõp! fg! Uwgnqu*! ug! kpfkecp! ncu!

gzrnkecekqpgu! uqdtg! nqu! uïodqnqu! {! nc! vgtokpqnqiïc! gorngcfqu! gp! nqu!

tgikuvtqu/! Rqt! ünvkoq-! gp! ncu! Nãokpcu! 8C! c! 8J! ug! rtgugpvc! wp! Tgikuvtq!

Hqvqitãhkeq!eqp!ncu!hqvqitchïcu!fg!ncu!eclcu!fg!vguvkiq!{!gornc|cokgpvqu!fg!

nqu! uqpfgqu! {! ecnkecvcu-! cuï! eqoq! ncu! rctgfgu! fg! gzecxcekõp! fg! guvcu!

ünvkocu/!

!

Nqu! uqpfgqu! ug! jcp! rgthqtcfq! c! tqvcekõp! eqp! dcvgtïc! {! tgewrgtcekõp! fg!

vguvkiq!eqpvkpwq-!tgxkuvkgpfq!eqp!vwdgtïc!ogvãnkec!ewcpfq!jc!ukfq!pgeguctkq!

eqp!wp!fkãogvtq!oïpkoq!fg!97!oo/!C! nq! nctiq!fg! nc!rgthqtcekõp-!ug!jcp!

tgcnk|cfq-!rtgfqokpcpvgogpvg!gp!gn!tgnngpq!{!uwgnqu!itcpwnctgu-!wp!vqvcn!fg!

ekpeq!Gpuc{qu!fg!Rgpgvtcekõp!Pqtocn!)U/R/V/*!{!ug!jc!gzvtcïfq!wpc!owguvtc!

kpcnvgtcfc!eqp! vqocowguvtcu!eqorwguvq! {! hwpfc!fg!R/X/E/!gp! nqu!uwgnqu!

eqjgukxqu/!Uw!ukvwcekõp!{!gn!iqnrgq!qdvgpkfq!gp! nc!jkpec!ug! kpfkec!gp! nqu!

tgikuvtqu! fg! nqu! uqpfgqu/! Cfgoãu-! ug! jcp! rctchkpcfq! wp! vqvcn! fg! ugku!

vguvkiqu!fgn!uwduvtcvq!Vgtekctkq/!

!

!

23!

Uqdtg! nc! owguvtc! cteknnquc! gzvtcïfc-! gp! htciogpvqu! tgrtgugpvcvkxqu! fgn!

vguvkiq! fg! nqu! uqpfgqu-! cuï! eqoq!gp! ncu!rctgfgu! fg! ncu! ecnkecvcu-! ug! jcp!

ghgevwcfq! gp! ecorq!gpuc{qu! rctc! fgvgtokpct! uw! tgukuvgpekc!cn! eqtvg! #pq!

ftgpcfc#!)EW*!eqp!gn!crctcvq!Vqtxcpg!{!gn!rgpgvtõogvtq!fg!dqnuknnq/!Gp!nc!

eqnwopc! eqttgurqpfkgpvg! fg! nqu! tgikuvtqu! fg! nqu! uqpfgqu! {! ecnkecvcu! ug!

kpfkecp!nqu!tguwnvcfqu!qdvgpkfqu/!

!

Gp!nqu!uqpfgqu!rgthqtcfqu!gp!nc!rtkogtc!hcug!ug!jc!fglcfq!kpuvcncfc!vwdgtïc!

rkg|qoëvtkec! tcpwtcfc! fg! R/X/E/! rctc! nc! ogfkekõp! fgn! pkxgn! htgãvkeq! q!

ektewncekqpgu!fg!ciwc-!tgcnk|ãpfqug!ogfkekqpgu!rgtkõfkecu!fwtcpvg!vqfc!nc!

ecorcóc/!Gp!nqu!tgikuvtqu!ug!kpfkec!nc!rtqhwpfkfcf!c!nc!swg!ug!guvcdknk|õ!gp!

ncu! hgejcu! gp! ncu! swg! ug! nngxõ! c! ecdq! nc! kpxguvkicekõp/! Rqt! qvtc! rctvg-! nc!

ukvwcekõp! fgn! pkxgn! htgãvkeq! ug! jc! rqfkfq! fgvgevct! eqp! rtgekukõp! gp! ncu!

ecnkecvcu! gzecxcfcu-! kpfkeãpfqug! vcodkëp! gp! nqu! tgikuvtqu!

eqttgurqpfkgpvgu/!

!

Vqfc! nc! kpxguvkicekõp! ug! jc! tgcnk|cfq! dclq! nc! fktgeekõp! {! uwrgtxkukõp!

eqpvkpwc! gp! ecorq! fg! wp! igõnqiq! fg!

!eqp!cornkc!gzrgtkgpekc!gp!nc!vguvkhkecekõp!fg!uqpfgqu!

igqvëepkequ!{!ecnkecvcu/!

!

Pq! ug! jc! guvkocfq! qrqtvwpq-! gp! rctvg! rqt! nc! pcvwtcng|c! fgn! ocvgtkcn!

rtgugpvg! gp! nc! vtc|c-! nngxct! c! ecdq! wp! cornkq! rtqitcoc! fg! gpuc{qu! fg!

ncdqtcvqtkq-! ukgpfq! dãukecogpvg! uwhkekgpvg! nc! kphqtocekõp! qdvgpkfc! gp!

ecorq!ogfkcpvg!nc!glgewekõp!fg!nqu!gpuc{qu!U/R/V/!{!fg!tgukuvgpekc!cn!eqtvg!



!
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ogpekqpcfqu!cpvgtkqtogpvg-!lwpvq!eqp!nc!kpurgeekõp!xkuwcn!fg!ncu!owguvtcu-!

gn!vguvkiq!gzvtcïfq!fg!nqu!uqpfgqu!{!gn!tgeqpqekokgpvq!fg!ncu!ecnkecvcu/!

!

Üpkecogpvg! ug! jc! eqpukfgtcfq! fg! kpvgtëu! tgcnk|ct-! uqdtg! fqu! owguvtcu!

ugngeekqpcfcu!tgrtgugpvcvkxcu!fgn!vgttgpq!gzkuvgpvg!{!qvtc!fg!ciwc-!gpuc{qu!

rctc! fgvgtokpct! uw! citgukxkfcf! cn! jqtokiõp! fg! cewgtfq! eqp! gn!

rtqegfkokgpvq!{!etkvgtkqu!fg!xcnqtcekõp!fg!nc!Pqtoc!G/J/G/.;;-!Cpglq!6-!fgn!

Okpkuvgtkq!fg!Hqogpvq/!

!

Gp!crctvcfqu!rquvgtkqtgu!ug! kpfkecp! nqu! tguwnvcfqu!qdvgpkfqu!{!ug! tgcnk|c!

wpc! xcnqtcekõp! fg! nqu! okuoqu/! Cn! hkpcn! fgn! Kphqtog-! gp! wp! Crëpfkeg-! ug!

cflwpvc!gn!gzrgfkgpvg!eqorngvq!fg!nqu!gpuc{qu!hceknkvcfq!rqt!gn!ncdqtcvqtkq/!

!

aaaaaaaaaa!

!

!
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5/!EQPFKEKQPGU!FGN!UWDUWGNQ!

!

Gp!dcug!c!nc!kphqtocekõp!qdvgpkfc!gp!nqu!uqpfgqu!rgthqtcfqu!c!nq!nctiq!fgn!

vtcoq!fg!nc!jkpec!rtq{gevcfc!ug!jc!rtgrctcfq!wp!Eqtvg!fgn!Vgttgpq-!rgthkn!

C.C(-! swg! cdctec! uw! gornc|cokgpvq/! Ug! rtgugpvc-! lwpvq! eqp! nc! ng{gpfc!

nkvqnõikec!eqttgurqpfkgpvg-!gp!nc!Nãokpc!4C=!uw!ukvwcekõp!gp!rncpvc!ug!kpfkec!

gp! nc! Nãokpc! 3C/! Ncu! eqvcu! vqrqitãhkecu! fgn! vgttgpq! {! fg! nqu! rwpvqu!

kpxguvkicfqu!jcp!ukfq!fgfwekfcu!c!rctvkt!fg!ncu!rncpvcu!fkurqpkdngu/!

!

Eqoq!rwgfg!xgtug-!ug!jc!tgrtgugpvcfq!gn!gornc|cokgpvq!{!nc!tcucpvg!fg!nc!

ecttgvgtc!DX.2312/!Rqt!qvtq! ncfq-! lwpvq!c!ecfc!wpq!fg! nqu!uqpfgqu!{!c! nc!

rtqhwpfkfcf! eqttgurqpfkgpvg! ug! jcp! kpfkecfq! nqu! xcnqtgu! fg! #P#! )p¼! fg!

iqnrgu!gp!41!eo!fg!rgpgvtcekõp*!qdvgpkfqu!gp!nqu!gpuc{qu!U/R/V/!{-!gp!gn!

ecuq! fg! nqu! uwgnqu! cteknnququ-! nqu! xcnqtgu! fg! nc! tgukuvgpekc! cn! eqtvg! #pq!

ftgpcfc#!)EW!'!Mi0eo3*/!

!

Rctc!gn!tguvq!fgn!vtc|cfq-!fcfq!gn!guecuq!püogtq!fg!ecnkecvcu!gzecxcfcu!gp!

guvc!hcug-!cuï!eqoq!uw!fkuvtkdwekõp-!pq!tguwnvc!ghgevkxq!tgcnk|ct!pkpiüp!eqtvg!

fgn!vgttgpq/!

!

Rctc!wpc!oglqt!eqortgpukõp!fg!ncu!eqpfkekqpgu!fgn!vgttgpq!ug!jc!qrvcfq!

rqt! vtcvct! ugrctcfcogpvg! gn! gornc|cokgpvq! fg! nc! jkpec! fgn! tguvq! fgn!

vtc|cfq/!

!



!
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5/2/!GORNC\COKGPVQ!FG!NC!JKPEC!

!

Gp!tguwogp-!eqoq!ug!rwgfg!qdugtxct!gp!gn!Eqtvg!fgn!Vgttgpq!rtgrctcfq-!gp!

gn!uqpfgq!U.2-!rgthqtcfq!gp!ncu!kpuvcncekqpgu!gzkuvgpvgu!fg!CVNN-!ug!fgvgevõ!

gn!tgnngpq!fgn!vtcufõu!fg!wpc!icngtïc!fg!ugtxkekqu!gzkuvgpvg/!Uw!gurguqt!gu!

fg!vtgu!ogvtqu!{!itcpwnqoëvtkecogpvg!eqttgurqpfg!c!wp!ocvgtkcn!ctgpquq!

eqp! dcuvcpvg! nkoq! {! cniq! fg! itcxc! swg! ug! gpewgpvtc! cniq! eqorcevcfq-!

\UV]tbXcgY cVhYb]Xc ib jU`cf XY �H� &b� XY [c`dYg Yb 1. WYbhvaYhfcg XY 

rgpgvtcekõp*!fgn!gpuc{q!U/R/V/!fg!22/!

!

Uwd{cegpvg-!{!fktgevcogpvg!fgufg!uwrgthkekg!gp!gn!tguvq!fg!nqu!uqpfgqu-!gn!

vgttgpq!pcvwtcn!guvã!eqpuvkvwkfq!kpkekcnogpvg!rqt!wp!tgewdtkokgpvq!fg!uwgnqu!

ewcvgtpctkqu! swg! ug! rtqnqpic! jcuvc! wpc! rtqhwpfkfcf! eqortgpfkfc! gpvtg!

ewcvtq!{!ekpeq!ogvtqu-!gpvtg!ncu!eqvcu!,78-61!)eqpfkekqpgu!fg!nqu!uqpfgqu!

U.2-!D.2!{!D.3*!{!,77-61!o!)U.3*/!

!

Guvg!tgewdtkokgpvq!ewcvgtpctkq!guvã!eqpuvkvwkfq!jcuvc!crtqzkocfcogpvg!wp!

ogvtq!fg!rtqhwpfkfcf!rqt!nkoq!ctgpquq!octtõp!{!rqt!fgdclq-!jcuvc!wpqu!

fqu!ogvtqu!{!ogfkq-!rqt!cteknnc!nkoquc!octtõp!eqp!xctkcdng!eqpvgpkfq!fg!

ctgpc! {! põfwnqu! fg! eqpukuvgpekc! ow{! hktog! q! fwtc2-! eqp! xcnqtgu! fg! nc!

tgukuhYbW]U U` WcfhY �bc XfYbUXU� &=w*!eqortgpfkfqu!gpvtg!2-51!{!enctcogpvg!

uwrgtkqtgu!c!4-1!Mi0eo3/!Gp!gn!gornc|cokgpvq!fgn!uqpfgq!U.2-!rqt!fgdclq!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Xgt!Nãokpc!7D/!Encxg!gorngcfc!gp!nc!fguetkrekõp!fg!uwgnqu!

!
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fgn! tgnngpq!fguetkvq-!ug!fgvgevõ!jcuvc!wpqu!ewcvtq!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf!

ctgpc!hkpc!{!ogfkc!octtõp!eqp!dcuvcpvg!cteknnc!{!dcuvcpvg!itcxc/!

!

Uwd{cegpvg-!c!rctvkt!fg!wpc!eqvc!eqortgpfkfc!gp!igpgtcn!gpvtg!,79-61!{!

,7;-1! o! {! jcuvc! nc! crctkekõp! fgn! uwduvtcvq-! ug! gpewgpvtc! gp! vqfqu! nqu!

uqpfgqu!itcxc!ctgpquc!octtõp-!gp!igpgtcn-!eqp!guecuq!eqpvgpkfq!fg!hkpqu!

{! dcuvcpvgu! dqnqu/! Uw! eqorcekfcf! gu! ogfkc! c! ow{! fgpuc3-! jcdkëpfqug!

cVhYb]Xc jU`cfYg XY �H� XY` YbgUlc M,J,N, XY /3 l fYW\Umc,!

!

Rqt! fgdclq-! gn! uwduvtcvq! vgtekctkq! guvã! eqpuvkvwkfq! rqt! wpc! cnvgtpcpekc!

xgtvkecn!{!jqtk|qpvcn!fg!gurguqt!oëvtkeq!fg!pkxgngu!itcpwnctgu!{!eqjgukxqu-!

eqp! ekgtvq! rtgfqokpkq! fg! nqu! rtkogtqu/! Nqu! pkxgngu! itcpwnctgu! guvãp-! gp!

igpgtcn-! dkgp! egogpvcfqu! {! eqttgurqpfgp-! c! itcpfgu! tcuiqu-! c! ctgpkuec!

octtõp!tqlk|q!q!itku!{!eqpinqogtcfq!fg!eqnqt!tqlk|q-!ogvgqtk|cfqu!itcfq!KK!

q!KKK/!Rqt!uw!rctvg-!nqu!pkxgngu!eqjgukxqu!eqttgurqpfgp!c!cteknnkvc!q!nkoqnkvc!

fc^]mU* XY Wcbg]ghYbW]U XifU* Wcb jU`cfYg XY `U fYg]ghYbW]U `U WcfhY �bc 

ftgpcfc� W`UfUaYbhY gidYf]cfYg U 1*. E[-Wa3/!

!

Gp!codqu!uqpfgqu!ug!fgvgevõ! nc!rtgugpekc!fg!ciwc!c! nc!eqvc!crtqzkocfc!

,79-1!o-!guvkoãpfqug!swg!pq!ug!vtcvc!fg!wp!pkxgn!htgãvkeq!igpgtcn-!ukpq!swg!

rtqegfg! fg! hwicu! fg! gswkrqu! fg! ncu! kpuvcncekqpgu! fg! nc! Rncpvc! fg! CVNN-!

ukvwcfc!c!eqvc!uwrgtkqt/!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Xgt!Nãokpc!7D/!Encxg!gorngcfc!gp!nc!fguetkrekõp!fg!uwgnqu!



!
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5/3/!TGUVQ!FGN!VTC\CFQ!

!

C! nq! nctiq! fgn! vtc|cfq! ug! jcp! gzecxcfq! üpkecogpvg-! fg! cewgtfq! eqp! nqu!

rtq{gevkuvcu-!qejq!ecnkecvcu!eqpegpvtcfcu!dãukecogpvg!cn!kpkekq!{!hkpcn!fgn!

vtc|cfq/! Guvg! jgejq! {! nc! itcp! jgvgtqigpgkfcf! gp! ncu! eqpfkekqpgu! fgn!

uwduwgnq! tgeqpqekfc! gp! vqfcu! gnncu-! korkfg! vtcokhkect! cfgewcfcogpvg! gn!

vtc|cfq/!

!

Ug!fguetkdgp!ncu!eqpfkekqpgu!fgn!uwduwgnq!fg!hqtoc!kpfgrgpfkgpvg!jcuvc!gn!

R/M/!1,611!)ecnkecvcu!E.2!c!E.6*!{!c!rctvkt!fgn!R/M/!3,611!)ecnkecvcu!E.7!c!E.9*/!

!

Gp!tguwogp-!jcuvc!gn!R/M/!1,611!ug!gpewgpvtc!gp!rtãevkecogpvg!vqfcu!ncu!

ecnkecvcu!wp!tgewdtkokgpvq!fg!tgnngpqu!ew{q!gurguqt!xctïc-!gp!igpgtcn-!gpvtg!

wpq!{!fqu!ogvtqu-!uk!dkgp!gp!gn!gornc|cokgpvq!fg!nc!ecnkecvc!E.5!cnecp|c!

rtãevkecogpvg!nqu!vtgu!ogvtqu/!Itcpwnqoëvtkecogpvg!ug!vtcvc!fg!ocvgtkcngu!

fg!fkhgtgpvg!pcvwtcng|c!)cteknnququ-!ctgpququ!q!dqnqu!fg!cteknnkvc!eqp!ocvtk|!

ctgpq.cteknnquc! fgn! okuoq! ocvgtkcn*! swg! ug! gpewgpvtcp-! gp! igpgtcn-!

fghkekgpvgogpvg!eqorcevcfqu!q!ukorngogpvg!xgtvkfqu/!

!

Uwd{cegpvg!{!fktgevcogpvg!fgufg!nc!uwrgthkekg!gp!nc!ecnkecvc!E.2-!gn!vgttgpq!

pcvwtcn!gp!guvc!ecnkecvc!{!gp!nc!E.3!guvã!eqpuvkvwkfq!kpkekcnogpvg!rqt!cteknnc!

nkoquc!octtõp!fg!eqpukuvgpekc!xctkcdng!gpvtg!oqfgtcfcogpvg!hktog!c!hktog!

{!fwtc-!eqp!xcnqtgu!fg!nc!tgukuhYbW]U U` WcfhY �bc XfYbUXU� eiY cgW]`Ub YbhfY 

1-61!{!4-1!Mi0eo3/!Ug!rtqnqpic!jcuvc!wpc!rtqhwpfkfcf!eqortgpfkfc!gpvtg!

fqu!{!vtgu!ogvtqu/!Gp!gn!tguvq!fg!ecnkecvcu!{!rqt!fgdclq!fg!nc!cteknnc!fguetkvc!

!

29!

gp! ncu! fqu! rtkogtcu! rtgfqokpcp! nqu! uwgnqu! itcpwnctgu<! ctgpc! cteknnquc-!

ctgpc!nkorkc!ukp!hkpqu-!nkoq!ctgpquq!{!itcxc!ctgpquc!octtõp!eqp!cniwpqu!

dqnqu/!Gn!uwduvtcvq!vgtekctkq!fguetkvq!gp!gn!cpvgtkqt!crctvcfq!ug!jc!nqecnk|cfq!

gp!ncu!ecnkecvcu!E.3!{!E.4!c!rctvkt!fg!wpc!rtqhwpfkfcf!eqortgpfkfc!gpvtg!3-1!

{!4-61!ogvtqu/!

!

Ug! jc! fgvgevcfq! rtgugpekc! fg! ciwc-! rtqegfgpvg! rtqdcdngogpvg! fg! ncu!

kpuvcncekqpgu! fg! CVNN-! gp! ncu! ecnkecvcu! E.2! c! wpqu! vtgu! ogvtqu! fg!

rtqhwpfkfcf!{!c!2-61!ogvtqu!gp!nc!ecnkecvc!E.3/!Gp!nc!ecnkecvc!E.6!ug!nqecnk|õ!

gn!pkxgn!htgãvkeq!fgn!tïq!Nnqdtgicv!c!wpqu!ewcvtq!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf/!

!

Rqt!uw!rctvg-!c!rctvkt!fgn!R/M/!3,611!ug!gpewgpvtcp!tgnngpqu!cpvtõrkequ!gp!ncu!

vtgu!ecnkecvcu!gzecxcfcu!jcuvc!wpc!rtqhwpfkfcf!xctkcdng!gpvtg!2-31!{!4-31!

ogvtqu/!Ug!vtcvc!pwgxcogpvg!fg!ocvgtkcngu!fg!pcvwtcng|c!xctkcdng!swg!ug!

gpewgpvtcp-! gp! igpgtcn-! ocn! q! rqeq! eqorcevcfqu/! Gn! vgttgpq! pcvwtcn! gu!

rtgfqokpcpvgogpvg!itcpwnct-!itcxc!ctgpquc!octtõp!eqp!dqnqu!q!ctgpc!eqp!

cniq!fg!nkoq-!eqp!cniwpcu!kpvgtecncekqpgu!eqjgukxcu!fg!gurguqt!fgekoëvtkeq!

fg! nkoq! cteknnquq! q! cteknnc! nkoquc! octtõp! q! itku! oqfgtcfcogpvg! hktog! q!

Z]faY* Wcb jU`cfYg XY `U fYg]ghYbW]U U` WcfhY �bc XfYbUXU� jUf]UV`Yg YbhfY 

1-46!{!1-9!Mi0eo3/!

!

Gp!guvc!|qpc!gn!pkxgn!htgãvkeq!fgn!tïq!Nnqdtgicv!ug!fgvgevõ!gpvtg!3-81!{!4-51!

ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf/!

!

aaaaaaaaaa!



!

2;!

6/!EQPENWUKQPGU![!TGEQOGPFCEKQPGU!

!

6/2/!IGPGTCN!

!

Gp!guvg!Crctvcfq!ug!rtgugpvcp!ncu!eqpenwukqpgu!{!tgeqogpfcekqpgu!uqdtg!

nqu!rtkpekrcngu!curgevqu!swg-!fgufg!gn!rwpvq!fg!xkuvc!igqvëepkeq-!rwgfgp!

kpekfkt!gp!gn!rtq{gevq!g!kpuvcncekõp!fg!nc!pwgxc!eqpfweekõp/!Gp!rtkogt!nwict-!

ncu! eqttgurqpfkgpvgu! c! ncu! eqpfkekqpgu! fg! jkpec! fg! nc! vwdgtïc! dclq! nc!

ecttgvgtc! DX.2312/! Rquvgtkqtogpvg! ug! rtgugpvc! wpc! rtqrwguvc! fg! vcnwfgu!

rtqxkukqpcngu!fg!gzecxcekõp!rctc!ncu!|cplcu!rtgxkuvcu!gp!gn!tguvq!fgn!vtc|cfq!

{-!rqt!ünvkoq-!ug!kpfkecp!qvtqu!curgevqu!igqvëepkequ!eqorngogpvctkqu!eqoq!

nc!citgukxkfcf!fgn!uwgnq!{!ciwc!cn!jqtokiõp/!

!

6/3/!ETWEG!ECTTGVGTC!DX.2312!)EQPFKEKQPGU!FG!JKPEC*!

!

Eqoq!ug!jc!kpfkecfq-!ug!rtgxë!swg!nc!pwgxc!eqpfweekõp!etweg!nc!ecttgvgtc!

DX.2312!gp!rtkpekrkq!ogfkcpvg!wpc!jkpec/!

!

Gp!tguwogp-!wpc!xg|!tgcnk|cfc!nc!rtkogtc!ecorcóc!fg!ecorq!ug!eqowpkeõ!

gp! tgwpkõp! eqplwpvc! eqp! vëepkequ! fg! KFQO! {! CVNN! ncu! tgncvkxcogpvg!

fguhcxqtcdngu!eqpfkekqpgu!fgn!uwduwgnq!fgvgevcfcu!rctc!nc!glgewekõp!fg!nc!

jkpec!rqt!nqu!ukiwkgpvgu!oqvkxqu<!

!

.! Eqoq!ug!rwgfg!crtgekct!gp!gn!Eqtvg!fgn!Vgttgpq-!gn!vtc|cfq!fg!nc!jkpec!

chgevctã! rtkpekrcnogpvg! c! nc! itcxc! ctgpquc! eqp! dcuvcpvgu! dqnqu! fg!

!

31!

eqorcekfcf!gngxcfc!rqt!nq!swg-!c!rguct!fg!wvknk|ct!nc!vëepkec!gurgeïhkec!rctc!

YghY aUhYf]U`* �\]bWU Wcb dYfWig]xb�* eqorqtvctïc!rtqdcdngogpvg!pqvcdngu!

rtqdngocu-! uk! dkgp! guvg! curgevq! fgdgtïc! ugt! eqphktocfq! rqt! nc! gortguc!

gurgekcnkuvc!gpecticfc!fg!nc!jkpec/!

!

.! Gn!pkxgn!fg!ciwc!fgvgevcfq!gp!nc!|qpc!chgevc!enctcogpvg!cn! vtc|cfq-!

fgdkgpfq!rtgxgtug!ncu!eqttgurqpfkgpvgu!ogfkfcu!fg!dqodgq-!cfgewcfcu!c!

nc!gngxcfc!rgtogcdknkfcf!fg!ncu!itcxcu!{!dqnqu/!

!

.! Nc!pgegukfcf!fg!oqfkhkect!gn!vtc|cfq!fg!nc!jkpec!rqt!nc!rtgugpekc!fgn!

uwduvtcvq!tqequq!eqorqtvc!fkurqpgt!fg!wp!guecuq!{!guvtkevq!tgewdtkokgpvq!

fg! vgttgpq! rqt! fgdclq! fg! nc! ecttgvgtc! eqoctecn-! üpkecogpvg! fg! fqu!

fkãogvtqu-!eqp!gn!eqpukiwkgpvg!tkguiq!fg!chgeekõp!c!nc!xïc!fgdkfq!c!rqukdngu!

fgurtgpfkokgpvqu! fgn! vgttgpq! gp! gn! htgpvg! fg! nc! jkpec-! eqncruqu-! gve-!

citcxcfqu!cfgoãu!rqt!nc!rtgugpekc!fg!ciwc/!

!

.! Rqt!qvtc!rctvg-!gp!gn!gornc|cokgpvq!fgn!rq|q!fg!cvcswg!fg!nc!jkpec!

)uqpfgq!U.3*!fgdgtãp!cfqrvctug!vcnwfgu!fg!gzecxcekõp!ow{!vgpfkfqu!gp!gn!

vtcoq!fg!itcxcu!{!dqnqu!eqp!rtgugpekc!fg!ciwc!swg!ug!gpewgpvtc!c!rctvkt!fg!

wpqu!3-61!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf!)Xgt!rgthkn!C.;�* Fsa]bU 1;',!

!

Cnvgtpcvkxcogpvg-! ug!rqftïc!rtgxgt!cniüp!ukuvgoc!fg!eqpvgpekõp-!cwpswg!

fgdgtã! fguectvcug! gn! gorngq! fg! vcdnguvcecu! fcfc! nc! korqukdknkfcf! fg! uw!

jkpec!gp!nc!tqec!fgn!uwduvtcvq/!Wpc!rqukdng!uqnwekõp!ugtïc!glgewvct!wp!tgekpvq!



!

32!

rgtkogvtcn!ogfkcpvg!rknqvgu!q!oketqrknqvgu-!cwpswg!uwrqpftïc!wp!gngxcfq!

equvg!geqpõokeq/!

!

Gp! ncu! eqpfkekqpgu! kpfkecfcu! ug! jc! eqpukfgtcfq! eqplwpvcogpvg! eqp! nqu!

rtq{gevkuvcu!nc!uqnwekõp!fg!glgewvct!nc!jkpec!guvtkevcogpvg!dclq!nc!ecn|cfc!

fg! nc! ecttgvgtc!crnkecpfq! wp! vtcvcokgpvq!fg!oglqtc!fgn! vgttgpq!ogfkcpvg!

kp{geekqpgu! fg! htcevwtcekõp! gp! uwgnqu! rctc! ocek|ct! gn! vgttgpq! gp! uw!

gornc|cokgpvq-! oglqtcpfq! uwu! ectcevgtïuvkecu! tgukuvgpvgu! {! tgfwekgpfq!

ugpukdngogpvg! nc!rgtogcdknkfcf/!Fgufg!gn!rwpvq!fg!xkuvc!igqvëepkeq!guvc!

uqnwekõp!ug!eqpukfgtc!rngpcogpvg!ucvkuhcevqtkc/!

!

Pq!qduvcpvg-!eqoq!{c!ug!jc!eqogpvcfq!eqplwpvcogpvg!eqp!Wfu/-!vgpkgpfq!

gp! ewgpvc! nc! cornkvwf! {! ectcevgtïuvkecu! fgn! vgttgpq! c! codqu! ncfqu! fg! nc!

ecttgvgtc-!qvtc!rqukdknkfcf!pq!fguectvcdng!eqpukuvktïc!gp! tgcnk|ct!wp!fguxïq!

rtqxkukqpcn! fg! nc! okuoc! {!glgewvct! gn! etweg! rqt!ogfkq! fg!gzecxcekõp! fg!

|cplcu!eqpxgpekqpcngu/!

!

6/4/!TGUVQ!FGN!VTC\CFQ!)GZECXCEKÕP!FG!\CPLCU*!

!

C!eqpvkpwcekõp!fgn!etweg!fg!nc!ecttgvgtc! nc! vwdgtïc!ug! kpuvcnctã!gp!|cplc!c!

wpc! rtqhwpfkfcf! ogfkc! eqortgpfkfc! gpvtg! fqu! {! vtgu! ogvtqu/! Gp! guvg!

Crctvcfq!ug!rtgugpvc!wpc!rtqrwguvc!fg!vcnwfgu!fg!gzecxcekõp!rctc!nc!|cplc!

c!glgewvct/!

!

!

33!

Eqoq! {c! ug! jc! kpfkecfq-! nc! kpxguvkicekõp! tgcnk|cfc! ug! jc! egpvtcfq!

dãukecogpvg!cn!kpkekq!{!hkpcn!fgn!vtcoq-!fqpfg!nc!eqpfweekõp!pq!fkuewttg!gp!

rctcngnq!c!nc!gzkuvgpvg!fgpqokpcfc!Nc!Ocictqnc/!Fg!cewgtfq!eqp!nq!kpfkecfq!

rqt! Wfu/-! gp! gn! vtcoq! gp! gn! swg! fkuewttg! gp! rctcngnq! ug! glgewvctãp! nqu!

okuoqu!vcnwfgu!fg!gzecxcekõp!swg!nqu!swg!eqpuvgp!gp!nqu!rncpqu!cu!dwknv!

fg!nc!vwdgtïc!gzkuvgpvg/!

!

Gp!ncu!Nãokpcu!3C!c!3I!ug!owguvtc!nc!ukvwcekõp!fg!ncu!ecnkecvcu!gp!tgncekõp!

eqp! nc! eqpfweekõp! {! gp! ncu! Nãokpcu! 6C! c! 6J! ug! rtgugpvcp! nqu! tgikuvtqu!

eqttgurqpfkgpvgu/!

!

Gp!tguwogp-!eqoq!{c!ug!ngu!kpfkeõ-!nc!itcp!jgvgtqigpgkfcf!tgeqpqekfc!gp!

ncu! eqpfkekqpgu! fgn! uwduwgnq! gp! vqfcu! ncu! ecnkecvcu! tgcnk|cfcu! {! nc!

eqpukfgtcdng! ugrctcekõp! tguwnvcpvg! gpvtg!gnncu! korkfg! vtcokhkect! gp! guvqu!

oqogpvqu!gn!vtc|cfq!eqp!fgvgtokpcfcu!ugeekqpgu!vkrq/!

Rqt!gnnq-!ug!jc!qrvcfq!rqt!tgcnk|ct! nc!rtqrwguvc!fg!vcnwfgu!fg!gzecxcekõp!

rctvkewnctogpvg! rctc! ecfc! wpq! fg! nqu! rwpvqu! tgeqpqekfqu! gp! ecorq-!

fgdkëpfqug!eqorngvct!nc!kpxguvkicekõp!fg!ecorq!oãu!cfgncpvg/!!

!

C!eqpvkpwcekõp-!ug!rtgugpvc!wp!ewcftq.tguwogp!gp!gn!swg!ug!kpfkec!gn!RM!

fgn!vtc|cfq!gp!ecfc!rwpvq!kpxguvkicfq-!nc!eqvc!vqrqitãhkec!fgn!vgttgpq-!vkrq!

fg! vgttgpq!jcuvc! vtgu!ogvtqu!fg!rtqhwpfkfcf!{! vcnwfgu! tgeqogpfcfqu!gp!

hwpekõp!fgn! vkrq!fg!ocvgtkcn-! cuï! eqoq!wpc!ugtkg!fg! qdugtxcekqpgu!gp!uw!

ecuq/!

!



!
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!

!

!

ECNKECVC#

RM!

VTC\CFQ!

EQVC!

VGTTGPQ!

|!)o*!

VKRQ!FG!VGTTGPQ!

JCUVC!4!o!

RTQHWPFKFCF!

VCNWFGU!

TGEQOGPFCFQU!
QDUGTXCEKQPGU! !

E.2# 1!,!161! ,82-31!

1-1.3-21<!cteknnc!fwtc! 2)X*<2)J*! Ukgortg!swg!pq!

ug!chgevg!cn!pkxgn!

fg!ciwc!

!

3-21.4-1<!itcxc!

ctgpquc!eqp!dqnqu#
3)X*<4)J*! !

E.3# 1!,!261! ,79-81!

1-1.4-1<!tgnngpqu!

xgtvkfqu!{!cteknncu!

oqfgtcfcogpvg!

hktogu!eqp!

ektewncekqpgu!fg!

ciwc!

2)X*<3)J*!

Uk!ug!fgvgevc!nc!

tqec!dncpfc!gp!gn!

hqpfq-!vcnwf!

uwdxgtvkecn!

!

E.4# 1!,!3;1! ,75-31!

1-1.3-11<!tgnngpqu!

cniq!eqorcevcfqu!{!

itcxc!ctgpquc!eqp!

dqnqu!

3)X*<4)J*!

!!

!

3-11.4-1<!tqec!

dncpfc#
Uwdxgtvkecn! !

E.5# 1!,!451! ,75-31!
1-1.4-11<!tgnngpqu!

rqeq!eqorcevcfqu!
3)X*<4)J*!

!!

!

E.6# 1!,!621! ,72-91!

1-1.2-71<!tgnngpqu!

cniq!eqorcevcfqu!
3)X*<4)J*! Ukgortg!swg!pq!

ug!chgevg!cn!pkxgn!

htgãvkeq!

!

2-71.4-1<!ctgpc!ukp!

hkpqu-!hnqlc#
2)X*<3)J*! !

!

35!

E.7# 3!,!621! ,74-51!

1-1.2-81<!tgnngpqu!

xgtvkfqu!
2)X*<3)J*!

+!Gn!pkxgn!htgãvkeq!

ug!fgvgevõ!c!3-81!

o!fg!

rtqhwpfkfcf/!

Fgdgtã!gxkvctug!

swg!nc!tcucpvg!fg!

nc!gzecxcekõp!ug!

ukvüg!rqt!fgdclq/!

!

2-81.4-1<!itcxc!

ctgpquc!eqp!dqnqu#
3)X*<4)J*!+! !

E.8# 3!,!691! ,74-71!

1-1.2-31<!tgnngpqu!

xgtvkfqu!
2)X*<3)J*!

Ukgortg!swg!pq!

ug!chgevg!cn!pkxgn!

htgãvkeq!

!

2-31.4-1<!cteknncu!

hktogu!{!itcxc!

ctgpquc!eqp!dqnqu#

3)X*<4)J*! !

E.9# 3!,!761! ,75-11!

1-1.2-41<!tgnngpqu!

cniq!eqorcevcfqu!
3)X*<4)J*! Ukgortg!swg!pq!

ug!chgevg!cn!pkxgn!

htgãvkeq!

!

2-41.4-1<!tgnngpqu!

xgtvkfqu#
2)X*<3)J*! !

!

Rqt!qvtq!ncfq-!gn!ocvgtkcn!tgeqpqekfq!gp!vqfcu!ncu!ecnkecvcu!jcuvc!wpqu!vtgu!

ogvtqu! fg! rtqhwpfkfcf! gu! hãeknogpvg! gzecxcdng! eqp! ocswkpctkc!

eqpxgpekqpcn!{!rqftã!ugt!tgwvknk|cfq!pwgxcogpvg!rctc!gn!tgnngpq!rquvgtkqt!

fg!nc!|cplc/!

!

Rqt!ünvkoq-!eqp!ectãevgt!igpgtcn-!gp!nc!gzecxcekõp!fg!ncu!|cplcu!ug!fgdgp!

vgpgt!gp!ewgpvc!nqu!ukiwkgpvgu!curgevqu<!

#

( Cwpswg! nqu! vcnwfgu! rtqrwguvqu! ug! rtgxëp! guvcdngu! rctc! ncu!

eqpfkekqpgu! fgn! vgttgpq! fgvgevcfcu-! nqecnogpvg! rwgfgp! rtqfwektug!



!

36!

rgswgóqu! fgurtgpfkokgpvqu! q! ecïfcu! fg! dqnqu/! Rqt! gnnq! ug!

tgeqokgpfc!wpc!kpurgeekõp!xkuwcn!fg!ncu!rctgfgu!fg!ncu!|cplcu!{!gn!

ucpgq!fg!ncu!|qpcu!swg!ug!qdugtxgp!kpguvcdngu!cpvgu!fgn!ceeguq!fg!

rgtuqpcn!c!uw!kpvgtkqt/!

!

( Fkuvcpekc!fg!uqdtgecticu!c!ecdg|c!fgn!vcnwf<!nc!fkuvcpekc!oïpkoc!fg!

ugiwtkfcf!c!ocpvgpgt!gpvtg!gn!ceqrkq!fg!vkgttcu!{!nc!ecdg|c!fgn!vcnwf-!

l YbhfY `cg �xgjïewnqu-!ocswkpctkc!fg!qdtc!q!itücu!gp!qrgtcekõp� l 

nc!ecdg|c!fgn!vcnwf-!fgdg!fg!ugt!fg!cn!ogpqu!wp!ogvtq/!Cfgoãu-!ug!

fgdg! gxkvct! nc! ektewncekõp! fg! gswkrqu! q! ocswkpctkc! gp! ncu!

rtqzkokfcfgu!fg!nc!|cplc!ewcpfq!gp!uw!kpvgtkqt!ug!gpewgpvtg!cniüp!

qrgtctkq/!

!

( Gu!korqtvcpvg!swg!ncu!|cplcu!rgtocpg|ecp!cdkgtvcu!gn!ogpqt!vkgorq!

rqukdng/! Ncu! nnwxkcu! {! nqu! ecodkqu! fg! vgorgtcvwtc! hcxqtgegp! gn!

rtqitgukxq! fgvgtkqtq! fg! nc! uwrgthkekg! fg! nqu! vcnwfgu! {! eqp! gnnq! nc!

crctkekõp!fg!rgswgóqu!fgurtgpfkokgpvqu/!!

!

( Gp!tgncekõp!eqp!gn!vkgorq!fg!crgtvwtc!fg!ncu!|cplcu-!jc{!swg!kpfkect!

swg! guvg! gu! wp! curgevq! swg! fgrgpfg! pq! uqnq! fg! ncu! eqpfkekqpgu!

igqvëepkecu! fgn! vgttgpq-! ukpq! swg! guvã! vcodkëp! eqpfkekqpcfq! rqt!

dUfsaYhfcg YkhYfbcg &W`]aUhc`c[vU* �WU`]XUX� XY `Ug dUfYXYg 

gzecxcfcu-! rtqhwpfkfcf! fg! nc! |cplc! gve/*/! Rqt! nq! vcpvq-! ncu!

tgeqogpfcekqpgu! cswï! rtqrwguvcu! pq! fgdgp-! gp! pkpiüp! ecuq-!

!

37!

uwuvkvwkt!nc!cfqrekõp!fg!ncu!ogfkfcu!jcdkvwcngu!fg!rtgecwekõp!gp!qdtc!

)gp!gurgekcn!uk!ug!rtgxë!gn!ceeguq!fg!rgtuqpcn!cn!kpvgtkqt!fg!nc!|cplc*/!

!

6/5/!QVTCU!EQPUKFGTCEKQPGU/!CITGUKXKFCF!CN!JQTOKIQP!

!

Fg! cewgtfq! eqp! gn! rtqegfkokgpvq! {! etkvgtkqu! fg! xcnqtcekõp! fg! nc! Pqtoc!

G/J/G/.;;-!Cpglq!p¼!6-!fgn!Okpkuvgtkq!fg!Hqogpvq-!ug!jc!rtqegfkfq!c!tgcnk|ct!

gpuc{qu!rctc!fgvgtokpct!nc!citgukxkfcf!cn!jqtokiõp/!Eqpetgvcogpvg-!ug!jc!

tgcnk|cfq!fkejq!cpãnkuku!uqdtg!fqu!owguvtcu!fg!vgttgpq!tgrtgugpvcvkxcu!fgn!

gornc|cokgpvq!fg!nc!jkpec-!wpc!fg!nc!cteknnc!ewcvgtpctkc!{!qvtc!fg!nc!itcxc-!

cuï! eqoq! fgn! ciwc! fgvgevcfc! rtqegfgpvg! fgn! uqpfgq! U.2/! Nqu! tguwnvcfqu!

qdvgpkfqu! rwgfgp! xgtug! gp! gn! Gzrgfkgpvg! cflwpvq! fg! Gpuc{qu! fg!

Ncdqtcvqtkq/!

!

Gp!eqpenwukõp-!vcpvq!ncu!owguvtcu!fg!uwgnq!eqoq!nc!fgn!ciwc!ug!encukhkecp!

Wcac �bc U[fYg]jUg�* dcf `c eiY bc Yg bYWYgUf]c UXcdhUf aYX]XUg 

gurgekcngu!gp!ewcpvq!cn!vkrq!fg!egogpvq!c!gorngct!rctc!nc!hcdtkecekõp!fg!nqu!

gngogpvqu!fg!jqtokiõp!swg!guvëp!gp!eqpvcevq!eqp!gn!vgttgpq/!

aaaaaaaaa !



!
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Ug!cflwpvcp!ncu!ukiwkgpvgu!Nãokpcu!swg!eqorngvcp!gn!rtgugpvg!Kphqtog/!

!

Nãokpc! 2! ! .! Rncpq!Igpgtcn/!

Nãokpc! 3C!c!3I! .! Rncpvcu!fg!Ukvwcekõp/!

Nãokpc! 4! ! .! Eqtvg!fgn!Vgttgpq/!

Nãokpcu! 5C!c!5F! .! Tgikuvtqu!fg!Uqpfgqu/!

Nãokpcu! 6C!c!6J! .! Tgikuvtqu!fg!Ecnkecvcu/!

Nãokpc! 7C! ! .! Encxg!fgn!Tgikuvtq!fg!Uqpfgqu/!

Nãokpc! 7D! ! .! Encxg!gorngcfc!gp!nc!Fguetkrekõp!fg!!

Uwgnqu/!

Nãokpc! 7E! ! .! Ukuvgoc!Wpkhkecfq!fg!Encukhkecekõp!fg!!

Uwgnqu/!

Nãokpcu!! 8C!c!8J! .! Tgikuvtq!Hqvqitãhkeq!

CRËPFKEG! ! ! .! Gzrgfkgpvg!fg!Gpuc{qu!fg!Ncdqtcvqtkq!

!

.../.../.../.../.../.../.../.../...!

!
Cvgpvcogpvg!
LI!Eqpuwnvqtgu!

! ! ! !!

Lqugr!O¬!Iktdcw!Eqnn!! ! ! Lcxkgt!Tqftïiwg|!Uãgp|!
Igõnqiq!Upt/! ! ! ! Igõnqiq/!
!
!
!
Dctegnqpc-!3!fg!qevwdtg!fg!3129!

!
!
154.14!Kphqtog!
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1. Planta ATLL 
 

 
Torre de repartiment (2n pla) i arqueta actual derivació PTLL-Abrera (1r pla) 
 
 

 
Torre de repartiment (dreta) i vial (esquerra) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Torre de repartiment (dreta), vial (centre) i tanca de la planta (esquerra) 
 
 

 
Centre de transformació davant de la torre de repartiment 
 
Armaris de control (esquerra) i vial de la planta ATLL (dreta) 
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2. Creuament de la carretera BV-1201 
 

 
Tanca de la planta PTLL des de l’exterior i parterre 
 
 

 
Tanca de la planta PTLL (dreta), parterre (centre) i carretera BV-1201 (esquerra) 
 
 
 
 

 

 
 

 
Carretera BV-1201 i planta ATLL al fons 
 
 

 
Vista de la carretera des del costat de la planta ATLL 
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Aspecte del terreny a la zona on es preveu la construcció de l’arqueta del 
cabalímetre 
 

 
Vista de la carretera des del costat oposat a la planta ATLL 
 
 

 
 
 

3. Pas sobre el canal 
 

 
Canal (esquerra) i arqueta del cabalímetre existent (centre) 
 
 

 
Can Moragues (al fons) i arqueta del cabalímetre existent (esquerra) 
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Coberta del canal (Can Moragues quedaria a la dreta) 
 
 

 
Coberta del canal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Impulsió a fangs DN1000 PEAD 
 
 

 
Arqueta del col·lector de salmorres 
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4. Captació per la planta d’ATLL 
 
 
 

 
 
Porta a la tanca del costat nord 
 
 

 
Camí al costat nord de la captació 
 

 
 
 
 

 

 
 
Col·lectors i serveis a la sortida del vial d’ATLL de la captació  
 

 
Camí al costat nord de la captació 
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5. Des dels camps de conreu fins la carretera B-40 
 

 
Últim camp que travessa la nova artèria PTLL-Abrera 
 
 
 

 
Aspecte del terreny inundable que es travessa després dels camps 
 
 

 
Pas sota el pont de la carretera B-40 
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6. Tram final 
 
 

 
Aspecte del terreny que es travessa un cop passada la carretera B-40 
 
 

 
Aspecte del terreny que es travessa un cop passada la carretera B-40 
 

 
Aspecte del terreny que es travessa un cop passada la carretera B-40 
 
 
 

 
Arqueta de la canonada de la Captació al Riu Llobregat i Conducció a l’ETAP 
Llobregat 
 
 
Llobregat 
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Zona baixa abans de pujar per anar a trobar l’arqueta de connexió 
 
 
 
 
 
Zona baixa abans de pujar per anar a trobar l’arqueta de connexió 
 
 

 
Zona baixa abans de pujar per anar a trobar l’arqueta de connexió 
 
 

 

 
Cap del talús al costat de la carretera BV-1201, on anirà l’arqueta de connexió 

 
Espai pla entre l’arqueta de connexió i la carretera BV-1201 
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7. Armaris de potència i control 
 

 
Entrada des de l’exterior a dintre del bombament C-250 
 
 

 
 
Recorregut de safates per dintre del bombament C-250 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Actual armari de potència per a subministrament elèctric nous equips i enllumenat 
arquetes 
 
 

 
 
Interior de l’actual armari de potència  
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Actual armari de control on connectar les senyals dels nous equips 
 
 

 
Actual armari de control on connectar les senyals dels nous equips 
 

 
 
Interior de l’actual armari de control 
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1  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la definició dels càlculs hidràulics de les actuacions previstes 

en el present “Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera”. 

2 CÀLCULS HIDRÀULICS 

El projecte substitueix la canonada existent DN1000 mm per una canonada d’acer del mateix 

diàmetre en tot el traçat, llevat d’un petit tram inicial, de la sortida de la planta fins a passar 

sota la carretera BV-1201, en que el diàmetre es posa DN 1200 mm, superior a l’actual. 

Per aquest motiu, en mantenir o millorar les condicions hidràuliques actuals en que el servei 

s’està donant, no és necessari cap càlcul addicional als càlculs mecànics i estructurals presents 

als corresponents annexos. 

Si més no, donat que el traçat és nou, hem verificat que en cap punt del traçat es sobrepassa 

la línia piezomètrica teòrica pel cabal màxim de servei. 

El cabal màxim previst per ATLL per a l’artèria és de 1600 m3/h (0,444 m3/s) i la longitud 

del tram és de 2723m. 

Suposem pel càlcul les  condicions mes desfavorables des del punt de vista hidràulic, amb una 

cota de sortida a 70 msnm (corresponent al punt baix del dipòsit de la planta, és a dir, dipòsit 

gairebé buit). 

Tot i que l’arribada a les les instal.lacions de la Mina Publica de Terrassa es troba a la cota 63 

msnm, la connexió amb l’actual canonada es realitza en el punt més alt, a la cota 69 msnm.  

Prenent una rugositat en servei comprovada pel tub d’acer revestit de morter de k=0,1mm, i 

tenint en compte les pèrdues localitzades en les vàlvules, reduccions i colzes, que donada la 

baixa velocitat són mínimes, la pèrdua de càrrega total és inferior a 0,67m. 

En el supòsit de prendre una rugositat conservadora de k=0,4mm, la pèrdua de càrrega total 

calculada és de 0,78m. Això vol dir que la línia piezomètrica es situaria al punt de connexió en 

la cota 69,22 msnm, per sobre de la cota 69. 

 

Com es pot veure al perfil longitudinal annex, el punt més alt del nou traçat és el de connexió 

a la cota 69. També es pot comprovar que en cap punt del traçat es sobrepassa la línia 

piezomètrica calculada pel cabal màxim de servei i cota mínima de sortida de dipòsit, per la 

qual cosa es garanteix un flux hidràulic estable. 

 

 

Gràfic 1  Perfil longitudinal i línia piezomètrica per Q=1600 m3/h 
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3 CÀLCULS DESGUASSOS I VENTOSES 

La nova canonada presenta diversos equips, alguns dels quals cal dimensionar. És el cas dels 

desguassos als punts baixos per al buidat, i de les ventoses, que cal col·locar als punts alts i 

de canvi de pendent significatiu de la canonada per a l’evaquació de l’aire. 

Pel dimensionament dels elements d’airejat es consideren les recomanacions del manual M51 

de l'AWWA.  

Es realitza un estudi de l'evacuació i admissió d'aire a la conducció, tant en servei com en les 

operacions d'ompliment i buidatge, en el qual es determinen les dimensions, tipologies i 

característiques dels elements a col·locar, d'acord al plec de prescripcions tècniques d'ATLL. 

3.1 DESGUASSOS 

Es col·loquen tants desguassos com punts baixos hi ha a la conducció per poder buidar 

completament, bé sigui per a la seva neteja, o bé per a procedir a modificacions d’elements o 

reparacions en la conducció. 

En tractar-se d’un punt baix a la conducció, es disposa una vàlvula de desguàs allotjada dins 

d’una arqueta. El criteri de selecció del diàmetre és que el buidat s’efectuï en un temps 

raonable (inferior a 90 minuts). 

Per experiència de projectes anteriors, s’ha considerat des d’un principi la possibilitat 

d’adoptar els diàmetres comercials 100 i 150 per als desguassos. S’observa que emprant un 

diàmetre nominal de 150 mm el temps de buidat màxim resulta d’una hora i quinze minuts, 

el qual s’ha considerat aceptable. A l’apèndix del present annex s’inclou la taula amb els valors 

obtinguts per al càlcul detall prèviament.  

 

Situació desguassos  
PK 

DN  
[mm]  

0+060 150 

0+222 150 

0+648 150 

1+168 150 

2+298 150 

 

3.2 VENTOSES 

En aquest projecte com a dispositius de control d'aire s'instal·laran ventoses trifuncionals. Els 

càculs realitzats per al seu dimensionament s'adjunten al final del present annex. 

Pel càlcul del diàmetre e es tindran en compte les condicions de treball d’aquesta en el cas 

més desfavorable. La ventosa, amb un mateix diàmetre nominal, duu a terme tres funcions: 

permetre la sortida d’aire en funcionament normal, la sortida d’aire durant l’ompliment de la 

canonada i l’entrada durant el buidat. En cadascun d’aquests processos el diàmetre nominal 

recomanable és diferent. Considerarem com a mes desfavorable el cas de ruptura del tub o 

buidat de la secció completa de manera incontrolada. 

 

Situació ventoses  
PK 

DN  
[mm]  

0+002 80 

0+048 80 

0+353 80 

0+888 80 

1+657 80 

2+261 80 

2+721 80 
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1  INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el càlcul mecànic de les canonades i el càlcul de les 

estructures del present “Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de 

l’artèria PTLL-Abrera”. 

 

2 CÀLCUL CANONADES SOTERRADES 

S'ha aplicat la metodologia per a dimensionament mecànic de canonades d'acer 

enterrades definida al Plec d’ATLL i basada en el manual M11 de l'AWWA. 

Tal i com s’explica en l’apartat anterior, el material escollit per la canonada és acer 

amb soldadura helicoidal de qualitat L235, amb revestiment intern de morter de 

ciment i extern de polietilé tricapa. 

En el càlcul dels tubs soterrats, és molt important la caracterització i compactació del 

reblert, que es realitza amb material procedent de la excavació, ja que el mòdul de 

reacció del terreny té un paper fonamental en el resultats. 

Pot classificar-se com un sòl granular amb fins (GM o GC). Amb aquest tipus de 

terreny i una bona compactació s’assoleixen, segons la Guía Técnica del CEDEX per al 

càlcul de canonades (p.263), un mòdul de reacció del sòl E’ = 5000 kN/m2. Aquest 

valor és conservador si ens atenem al manual M11 de la AWWA (taula 6.1). 

S'ha dimensionat i verificat el gruix del tub d'acer de la canonada per a diverses 

condicions, d’acord amb el que defineix el Plec d’ATLL i el Manual de referència AWWA 

M11: 

• Hipòtesi 1: gruix mínim per a la manipulació dels tubs 

• Hipòtesi 2: Pressió interna. 

• Hipòtesi 3: Accions externes i pressió interna negativa  

• Hipòtesi 4: Deflexió per a càrregues externes. 

 

En canonades en rasa, les hipòtesis 3 i 4 solen ser les condicionants. Les càrregues de 

trànsit són decreixents amb l’alçada de terreny, ja que són puntuals i queden 

repartides. Per tant, quan el recobriment sigui elevat, la hipòtesi limitant del gruix de 

canonada és la 3. D’altra banda, quan el recobriment de terres és escàs, la hipòtesi 4 

és la que determina el gruix del tub. 

A més a més de les condicions de càlcul, el Plec d’ATLL determina uns gruixos mínims 

en funció del diàmetre. 

D’acord amb això, s’ha pres un gruix únic de 7 mm per a tota la canonada DN1000 i 

un gruix de 8 mm per a la canonada DN1200 al tram sota la carretera BV-1201 per a 

facilitar el seu manteniment futur des de l’interior. 

Com es pot comprovar amb els càlculs, en el nostre cas la canonada va molt sobrada 

des del punt de vista del seu comportament mecànic, en prendre els gruixos mínims 

del Plec d’ATLL i amb unes pressions de servei molt reduides. Fins i tot s’ha considerat 

una càrrega de vehicle pesant de 60 tn i recobriments mínims i màxims 

A les taules següents es presenten els càlculs per als dos tipus de canonada DN1000 i 

DN1200: 
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3 DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 

Les estructures consisteixen en tres tipologies diferents: 

 

1. Aqüeducte. Pas de la canonada sobre canal, amb una llum de 13,0 metres 

recolzat en sabates amb pou de fonamentació. 

 

2. Mur de reacció clavament. Mur de formigó en massa per la seva posterior 

demolició, la funció del qual és resistir la reacció de la maquinària de 

clavament del tub sota carretera BV-1201. 

 

3. Arquetes. Diferents arquetes amb dimensions i profunditats variables segons la 

funció i el traçat de la canonada. 

 

 

4 BASES DE CÀLCUL 

4.1 Normativa aplicada 

Per a l'elaboració d'aquest projecte s'han emprat les normes i recomanacions 

enumerades a continuació. Es realitzarà una distinció entre normes d'accions i de 
construcció. 
 
Normes d’accions 
 

- CTE SE-AE: Codi tècnic de l'edificació. Seguretat estructural. Accions a 

l'edificació. 

- NCSR-2002 Norma de construcció sismorresistent. 

- IAP-11. Instrucción de acciones sobre puentes. 

 
Normes de construcció 
 

- EHE-08: Instrucció de formigó estructural. 

- CTE SE-A: Codi tècnic de l’edificació. Seguretat estructural. Acer. 

 

4.2 Característiques dels materials 

L’acer de les canonades serà L 275 (UNE-EN 10224). Es considera una reducció de 

l’espessor de càlcul de 2 mm per tenir en compte la corrosió de l’acer. 
 
Es fa servir un formigó HA-30 a les arquetes i formigó HA-25 a la fonamentació de 
l’aqüeducte. 
 

4.3 Criteris de seguretat 

Per a justificar la seguretat de les estructures, objecte del present document, així com 

el seu comportament en servei, s'utilitzarà el mètode dels estats límit. 

Els estats límit es classifiquen en: 

- Estat límit de servei 

- Estat límit últim 

 

4.3.1 Estat Límit de Servei (E.L.S.) 

Es consideren els següents: 

- E.L.S. de deformacions que afecten a l'aparença o funcionalitat de l'obra, o que 

causin danys a elements no estructurals. 

 

4.3.2 Estats Límit Últims (E.L.U.). 

Els estats límits últims que s'han de considerar són els següents: 

- E.L.U. d’esgotament 

 

 

4.3.3 Càlcul de canonada aèria (aqüeducte) 
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El predimensionament dels gruixos dels ramals i col·lectors d’impulsió i aspiració que 

composen la caldereria de l’estació de distribuïdora es realitza mitjançant la llei 

coneguda com “Ley de los Tubos Delgados” (LTD). El gruix obtingut és el necessari 

perquè el tub resisteixi la pressió interna que exerceix el fluid sobre les seves parets.  

L’acer utilitzat per la construcció de les canonades serà S275 JR (segons UNE-EN 

10025), les característiques del qual són: 

Límit elàstic: σe = 275 N/mm2 = 275 MPa 

Es considera com a pressió interna (MDP) la màxima interna de les canonades, 

considerant un coeficient de seguretat d’1,25. En el nostre cas, la pressió màxima iés 

de 6 m.c.a. 

Per calcular el gruix, segons la LTD s’utilitzarà la següent fórmula (manual AWWA 

M11): 

)(

)()(

)(

2/

MPaadm

mmMPa

mm

DEMDP
e






 

Un cop calculat els gruixos a partir de la LTD es verifica que són inferiors als gruixos 

mínims requerits a Plec d’ATLL: 

Diàmetre 
Gruix mínim 

Plec ATLL 

DN ≤ 600 mm  emin =5 mm 

600 < DN ≤ 1.200 mm emin =7 mm 

1.200 < DN ≤ 1.600 mm emin =8 mm 

1.600 < DN ≤ 1.800 mm emin =10 mm 

1.800 < DN ≤ 2.000 mm emin =12 mm 

 

Els gruixos mínims en el nostre cas serien els següents:  

DN1016 -> 7 mm 

El traçat dels tubs es modelitza i s’hi intordueixen les càrregues externes. Amb el 

model de càlcul s’obtenen els esforços i tensions deguts a totes les accions (inclosa 

l’empenta en colzes), llevat de la pressió interior. 

La pressió interior genera unes tensions circumferencials (σC) que es calculen a partir 

de l’expressió: 

 

on p és la pressió interior, D el diàmetre de la canonada i t el seu espessor. 

Les tensions normals longitudinals (σN) són degudes als esforços de flexió i axil. 

S’obtenen a partir de la modelització de la canonada.  

Les tensions tangencials (τ) degudes a tallant i torsió també s’obtenen a partir de la 

modelització de la canonada. 

La composició de les tensions en diferents direccions es fa amb l’expressió de Von 

Mises: 

 

Aquesta tensió de comparació es limita a una tensió admissible de la meitat del límit 

elàstic de l’acer, tal com recomana el CEDEX. El valor que s’obté coincideix amb els 

138 MPa que el codi ASME considera com a tensió admissible: 
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4.4 Valors característics de les accions 

 

4.4.1 Aqüeducte 

 

Les càrregues considerades en el càlcul són les següents: 

a) Pes propi (acer 78,50 kN/m3, formigó armat 25,0 kN/m3) 

b) Pes de l’aigua (10,0 kN/m3) 

c) Pes de reblert de terres (18,0 kN/m3) 

d) Sobrecàrrega de manteniment repartida (1 kN/m2) 

e) Sobrecàrrega de manteniment puntual (20 kN) 

f) Pressió (6 m.c.a.) 

g) Neu (1 kN/m2, no concomitant amb la sobrecàrrega repartida) 

h) Vent, s’adopta el valor del CTE (lleugerament més desfavorbale que IAP11):
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VENT SEGONS CTE     

    

    

Zona de projecte   Zona C 

Període de retorn T 50 anys 

Altura sobre el terreny z 12.00 m 

Grau d'asperesa de l'entorn   Grau I 

    

    

PRESSIÓ DINÀMICA       

Velocitat bàsica vb 29 m/s 

Pressió bàsica qb 0.52 kN/m2 

    

COEFICIENT D'EXPOSICIÓ       

Paràmetre característic k 0.15   

Longitud característica L 0.003 m 

Altura característica Z 1.0 m 

Coeficient d'exposició ce 2.85   

    

COEFICIENT DE PRESSIÓ       

Coeficient de pressió cp 1.20   

    

CÀRREGA DE VENT       

Càrrega de vent q 1.78 kN/m2 

 

VENT SEGONS IAP-2011   

    

    

Zona de projecte   Zona C 

Situació   persistent 

Període de retorn T 100 anys 

Topografia   vall acanalada 

Altura sobre el terreny z 12.00 m 

Grau d'asperesa de l'entorn   Tipus 0 

    

VELOCITAT BÀSICA PEL PERÍODE DE RETORN   

Velocitat bàsica per zona vb 29 m/s 

Factor de probabilitat cprob 1.04   

Velocitat bàsica de vent vb(T) 30 m/s 

Pressió bàsica del vent qb 0.57 kN/m2 

    

VELOCITAT MITJA DE VENT       

Factor de topografia c0 1.1   

Paràmetre característic kr 0.156   

Longitud característica z0 0.003 m 

Altura característica zmin 1 m 

Coeficient de rugositat cr 1.29   

Coeficient d'exposició ce 2.49   

Velocitat mitja de vent vm 43 m/s 

    

EMPENTA DEL VENT TRANSVERSAL     

Coeficient de força cf 1.2   

Àrea de referència Aref 1.016 m2 

Empenta horitzontal Fw 1.72 kN 
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i) Acció sísmica: 

• Acceleració bàsica: ab = 0,04g 

• Coeficient de risc: ρ = 1 (importància normal) 

• Coeficient de consistència del terreny: C = 2,0 

• Coeficient d’amplificació del terreny: S = 1,60 

• Acceleració de càlcul: ac = 0,064g 

 

4.4.2 Mur reacció clavament 

 

a) Pes propi (formigó en massa 23,0 kN/m3) 

b) Empenta de màquina HA-31 (4000 kN en 2x2 m) 

c) Empenta de màquina HR-27 (4300 kN en 1,5x0,5 m) 

d) Empenta de terres, segons propietats següents:  

DADES TERRENY       

Pes específic γt 18.00 kN/m3 

Angle de fregament φ 30.00 º 

Cohesió C 0.00 kN/m2 

 

4.4.3 Arquetes 

 

a) Pes propi (formigó armat 25,0 kN/m3) 

b) Pes de l’aigua (10,0 kN/m3) 

c) Sobrecàrrega en cobertes: 

- Fixa: 10,0 kN/m2 

- Coberta mòbil arqueta 1 de derivació: vehicle IAP11 

- Resta de cobertes mòbils: 5,0 kN/m2 

d) Empenta de terres, segons propietats següents:  

DADES TERRENY       

Pes específic γt 20.00 kN/m3 

Angle de fregament φ 30.00 º 

Cohesió C 0.00 kN/m2 

 

e) Sobrecàrrega al trasdós (10 kN/m2)  

 

4.5 Valors representatius de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats al CTE.  

Una mateixa acció pot tenir un únic o diversos valors representatius, segons s’indica a 

continuació, en funció del tipus d’acció.  

4.5.1 Accions permanents (G) 

Per a les accions permanents es considerarà un únic valor representatiu, coincident 

amb el valor característic Gk. 

4.5.2 Accions permanents de valor no constant (G*) 

Accions del terreny: pel pes del terreny, que gravita sobre elements de l'estructura, es 

considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el valor característic. 

4.5.3 Accions variables (Q) 

Cada una de les accions variables es pot considerar amb els següents valors 

representatius: 

- Valor característic Qk: valor de l'acció quan actua aïlladament, que ha estat 

definit anteriorment. 
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- Valor de combinació 0 Qk: valor de l’acció quan actua en companyia d'alguna 

altra acció variable. 

- Valor freqüent 1 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat durant un període de 

curta durada respecte a la vida útil de l’estructura. 

- Valor quasi-permanent 2 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat durant una 

gran part de la vida útil de l’estructura. 

Els valors dels coeficients  són els següents: 

0=0,60 1=0,50 2=0,20 

 

4.6 Valors de càlcul de les accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats al CTE, relatius a les accions 

a considerar. 

Els valors de càlcul de les diferents accions són els obtinguts aplicant el corresponent 

coeficient parcial de seguretat  als valors representatius de les accions, definits en 

l'apartat anterior. 

 

4.6.1 Estats Límit Últims (E.L.U.) 

Per als coeficients parcials de seguretat  es prendran els següents valors bàsics: 

Concepte 

Situacions persistents i 

transitòries 
Situacions accidentals 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Accions permanents. G = 1,0 G = 1,35 G = 1,0 G = 1,0 

Accions permanents Reològiques G* = 1,0 G* = 1,35 G* = 1,0 G* = 1,0 

De valor no 

constant 

Accions del 

terreny 
G* = 1,0 G* = 1,50 G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions variables Q = 0,0 Q = 1,5 Q = 0,0 Q = 1,0 

Accions accidentals -- -- A = 1,0 A = 1,0 

 

NOTES 

(1) Els coeficients G = 1,0 i G = 1,35, s’aplicaran a la totalitat de l’acció, segons el 

seu efecte sigui favorable o desfavorable. 

Quan el comportament de l'estructura pugui ser molt sensible a variacions de 

les accions permanents d'una a una altra part de l'estructura, les parts 

favorables i desfavorables de la mateixa acció seran considerades com accions 

separades, aplicant uns coeficients G diferents i específics per a cada una 

d'elles.  

Els valors d'aquests coeficients seran: 

- Per a la part favorable de l'acció  G1 = 0,9 

- Per a la part desfavorable de l'acció  G2 = 1,1 

Les estructures objecte del present són poc sensibles a les variacions de càrrega 

permanent, és per això que no és necessari tenir en compte els dos criteris 

anteriorment esmentats i, per tant, s'aplica G a la totalitat de l'acció en les 

situacions persistents. 

 

4.6.2 Estats Límit de Servei (E.L.S.) 

Per als coeficients parcials de seguretat  es prendran els següents valors: 

Concepte 

Situacions persistents i 

transitòries 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Accions permanents G = 1,0 G = 1,00 

Accions permanents Reològiques G* = 1,0 G* = 1,0 

de valor no constant 
Accions del 

terreny 
G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions variables Q = 0 Q = 1,0 

 

4.7 Combinació d’accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en el CTE per a la 

combinació d'accions. 
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Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de les 

accions, l'actuació de les quals pugui ser simultània, segons els criteris generals que 

s'indiquen a continuació. 

 

3.7.1. Estats Límit Últim (E.L.U.) 

Situacions persistents i transitòries 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, es 

realitzarà d'acord amb el criteri: 

Q  +Q +*G +G
ik,i,0iQ,

1>i

k,1Q,1k,*,G

1

, jk,

1j

 


jj

j

jG  

on: 

Gk.j  valor representatiu de cada acció permanent 

G*k,i  valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant 

γk,1  valor representatiu (valor característic) de l’acció variable dominant 

γ0,i Qk,i valors representatius (valors de combinació) de les accions variables 

concomitants amb l’acció variable dominant 

Situacions accidentals 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, es 

realitzaran d'acord amb el criteri: 

A+Q  +Q  +*G +G
kik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G

1

, jk,

1j

A

j

jG  


 

on: 

Gk,j; G*k,i valors representatius  

1,1 Qk,1 valor representatiu (valor freqüent) de l’acció variable dominant. 

2,1 Qk,j valors representatius (valors quasi-permanents) de les accions 

variables concomitants amb l’acció variable dominant i l’acció accidental. 

Ak  valor representatiu (valor característic) de l’acció accidental 

 

 

3.7.2. Estats Límit de Servei (E.L.S.) 

Per a aquests estats es consideren únicament les situacions persistents i transitòries, 

excloent les accidentals. 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, es 

realitzarà d'acord amb el criteri següent: 

Combinació característica (poc probable o rara): 

Q  +Q +*G +G
ik,i0,1Q,

1>i

k,1Q,1ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  

Combinació freqüent: 

Q  +Q  +*G +G
ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  

Combinació quasi-permanent: 

Q  +*G +G
ik,i2,iQ,

1>i

ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  

 

4.8 Programes emprats pel càlcul 

Per l’obtenció d’esforços a la canonada de l’aqüeducte s’ha fet servir el programa 

AUTODESK ROBOT, que permet calcular esforços i deformacions en models de nusos i 

barres. A partir de les tensions obtingudes al programa, s’han combinat amb les 

tensions degudes a la pressió interna per verificar l’espessor. 

La resta de comprovacions s’han fet amb fulles de càlcul desenvolupades ad-hoc. 
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5 CONCLUSIONS I RESULTATS

Els resultats del càlcul es resumeixen a continuació per cada tipus d’element

estructural.

5.1 Aqüeducte

Els resultats del càlcul tensional a la canonada indiquen un valor màxim després de

combinar les tensions transversals amb les longitudinals de 61,99 MPa.

Aquesta tensió és inferior a = 137,50 MPa i per tant l’espessor de la

canonada és suficient per resistir el tram en aqüeducte.

A l’apèndix A es detalla el càlcul de les fonamentacions.

5.2 Mur de reacció clavament

El mur de reacció actua com un mur de gravetat de formigó en massa davant les

empentes de la maquinària de clavament. S’obtenen uns factors de seguretat a

l’estabilitat superiors als indicats pel CTE:

- Bolcada: γ=2,36 

- Lliscament: γ=2,19 

Les tensions màximes sobre el terreny són assumibles per l’empenta passiva i la seva

capacitat portant vertical.

5.3 Arquetes

Les arquetes es calculen específicament tenint en compte la seva geometria i

condicions particulars, com la presència de nivell freàtic en alguna d’elles.

A l’apèndix C es detalla el resultat del càlcul de cadascuna de les arquetes. De cara a

facilitar l’execució, es planteja uniformitzar l’armadura de les que són similars. A

través dels croquis de l’apèndix, s’indica l’armadura obtinguda al càlcul i la que es

proposa uniformitzada, es pot comprovar que l’armadura disposada sempre és major a

l’estrictament necessària per càlcul.

Barcelona, Desembre de 2018

L’enginyer autor del projecte:

Manuel de Riquer Mestres

Enginyer Civil

IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU
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A  CÀLCUL DE L’AQÜEDUCTE 

 
 

VISTA DE LA ESTRUCTURA 

 

 
 
 

NOTA DE CÁLCULO 

Project properties:  aq_12 
                     
Structure type: Space frame   
 
 
Structure gravity center coordinates:   
X =      8.400 (m) 
Y =      0.000 (m) 
Z =      0.000 (m) 
Central moments of inertia of a structure:   
Ix =    883.875 (kg*m2) 
Iy = 213736.684 (kg*m2) 
Iz = 213736.684 (kg*m2) 
Mass =   3459.582 (kg) 
 
 
Structure description   

Number of nodes: 25 
Number of bars: 6 
Bar finite elements: 24  
Planar finite elements: 0 
Volumetric finite elements: 0 
No of static degr. of freedom: 141  
Cases: 19  

Combinations: 0  
                  
 

 
 

 
 

Table of load cases / analysis types 
 
Case 1 : pes propi  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 2 : aigua  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 3 : sc manteniment repartida  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 4 : sc manteniment puntual  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 5 : vent  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 6 : terres  
Analysis type: Static - Linear 
 
 
Case 7 : Modal   
Analysis type: Modal 
 
Data: 
Analysis mode : Modal  
Type of mass matrix : Lumped without rotations 
Number of modes : 10 
Limits :      0.000  
Coefficient :      0.000  
 
   
Case 8 : Sísmico NCSR-02 Dirección_X  
Analysis type: Dynamics - Seismic 
 
Excitation direction:  
X =      1.000 
Y =      0.000 
Z =      0.000 
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P e r io d  ( s )

A c c e le r a t io n ( m / s ^ 2 )

 
 
Data: 
Seismic base acceleration :      0.040  
Coefficient of participation :      1.000  
Hazard factor :      1.000  
Soil factor :      2.000  
Plastic behavior factor :      1.000  
Direction  : Horizontal 
 
Spectrum parameters: 
Damping : x =      0.050 

Damping correction : v= (5/
0,4

 =        1.000 
 
TA =      0.200 TB =      0.800   S =      1.600 

 
 
Case 9 : Sísmico NCSR-02 Dirección_Y  
Analysis type: Dynamics - Seismic 
 
Excitation direction:  
X =      0.000 
Y =      1.000 
Z =      0.000 
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  0 . 7

  0 . 8

  0 . 9

  1 . 0

  1 . 1

  1 . 2

  1 . 3

  1 . 4

  1 . 5

  1 . 6

P e r io d  ( s )

A c c e le r a t io n ( m / s ^ 2 )

 
 
Data: 
Seismic base acceleration :      0.040  
Coefficient of participation :      1.000  
Hazard factor :      1.000  
Soil factor :      2.000  
Plastic behavior factor :      1.000  
Direction  : Horizontal 
 
Spectrum parameters: 
Damping : x =      0.050 

Damping correction : v= (5/
0,4

 =        1.000 
 
TA =      0.200 TB =      0.800   S =      1.600 

   
 
Case 10 : Sísmico NCSR-02 Dirección_Z  
Analysis type: Dynamics - Seismic 
 
Excitation direction:  
X =      0.000 
Y =      0.000 
Z =      1.000 
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P e r io d  ( s )

A c c e le r a t io n ( m / s ^ 2 )

 
 
Data: 
Seismic base acceleration :      0.040  
Coefficient of participation :      1.000  
Hazard factor :      1.000  
Soil factor :      2.000  
Plastic behavior factor :      1.000  
Direction  : Horizontal 
Spectrum parameters: 
Damping : x =      0.050 

Damping correction : v= (5/
0,4

 =        1.000 
 
TA =      0.200 TB =      0.800   S =      1.600 

 
 
Case 11 : ULS  
Analysis type:  
 
 
Case 12 : ULS+  
Analysis type:  
 
 
Case 13 : ULS-  
Analysis type:  
 
 
Case 14 : SLS  
Analysis type:  
 
 
   

Case 15 : SLS+  
Analysis type:  
 
 
Case 16 : SLS-  
Analysis type:  
 
 
Case 17 : ACC  
Analysis type:  
 
 
Case 18 : ACC+  
Analysis type:  
 
 
Case 19 : ACC-  
Analysis type:  
 
 
 
   

PROPIEDADES DE PERFILES 

Section properties: 
 
DN1016x7.1 

 
HY=101.6, HZ=101.6 [cm] 
AX=161.97 [cm2] 
IX=413804.97, IY=206902.48, IZ=206902.48 [cm4] 
Material=S 275 
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COMBINACIONES NORMATIVAS 

 
Code Combinations  

according to the regulation: CTE DB-SE:2006 
 
 
Parameters of code combination generation 
 
Code combination type: simplified 
 
Active case list: 
1: pes propi Peso proprio G1 1.00 
 DL1  
2: aigua Categoria A Q1 1.00 
 LL1  
3: sc manteniment repartida Categoria A Q1 1.00 
 LL2  
4: sc manteniment puntual Categoria A Q1 1.00 
 LL3  
5: vent wind W1 1.00 
 W1  
6: terres Peso proprio G1 1.00 
 PERM2  
8: Sísmico NCSR-02 Dirección_X seismic E1 1.00 
 SIS_X6  
 
 
Combination template list: 
ELU RES  
ELS CAR  
ELS frecuente (FRE)  
ELS PER  
ACC accidental  
ACC SIS  
 
 
Defined group list: 
dead: G1 y, 
live: Q1 o (incl.), 
wind: W1 o (excl.), 
seismic: E1 o (excl.), 
 
 
Defined relation list: 
dead:   G1 y G2 
live:   Q1 
wind:   W1 
seismic:   E1 
 
 
 

Simplified code combination definition: 

 
Selection of decisive values for ULS combination: MY, MZ, Reactions,  
 
Number of points on bar: 3 
 
Bar selection: all 
 
Node selection: all 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS - BARS 

 

Section 
name 

Bar 
list 

AX 
(cm2) 

AY 
(cm2) 

AZ 
(cm2) 

IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) 

DN1016x7.1 
1 3 10-

A13 
161.97 80.98 80.98 413804.97 206902.48 206902.48 

 
 

NUDOS 

 

Node X (m) Y (m) Z (m) 
Support 

code 
Support 

1 0.0 0.0 0.0 xxxfff Rotula 

2 13.00 0.0 0.0 fxxxff FYFZRX 

3 1.30 0.0 0.0     

4 2.60 0.0 0.0     

5 3.90 0.0 0.0     

6 5.20 0.0 0.0     

7 6.50 0.0 0.0     

8 7.80 0.0 0.0     

9 9.10 0.0 0.0     

10 10.40 0.0 0.0     

11 11.70 0.0 0.0     

13 22.00 0.0 0.0     

15 -1.30 0.0 0.0     

16 -2.60 0.0 0.0     

17 -3.90 0.0 0.0     

18 -5.20 0.0 0.0     

24 13.90 0.0 0.0     

25 14.80 0.0 0.0     

26 15.70 0.0 0.0     

27 16.60 0.0 0.0     

28 17.50 0.0 0.0     

29 18.40 0.0 0.0     

30 19.30 0.0 0.0     

31 20.20 0.0 0.0     

32 21.10 0.0 0.0 fxxxff FYFZRX 
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BARRAS 

 

Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) 
Gamma 
(Deg) 

1 1 2 DN1016x7.1 S 275 13.00 0.0 

3 2 13 DN1016x7.1 S 275 9.00 0.0 

10 18 17 DN1016x7.1 S 275 1.30 0.0 

11 17 16 DN1016x7.1 S 275 1.30 0.0 

12 16 15 DN1016x7.1 S 275 1.30 0.0 

13 15 1 DN1016x7.1 S 275 1.30 0.0 

 

 

CARGAS 

 

Case Load type List Load values 

1 self-weight 1 3 10A13 PZ Negative Factor=1.00 

2 uniform load 1 3 10A13 PZ=-7.88(kN/m) 

2 nodal force 13 FZ=-12.00(kN) Beta=-14.0(Deg) 

3 uniform load 1 3 10A13 PZ=-1.00(kN/m) 

4 nodal force 7 FZ=-20.00(kN) 

5 uniform load 1 3 10A13 PY=1.78(kN/m) 

6 trapezoidal load (2p) 10 
PZ2=0.0(kN/m) PZ1=-9.15(kN/m) X2=1.30(m) X1=-

0.0(m) global not project. absolute 

 

 
 

COMBINACIONES 

 

Combinatio-
ns/Comp. 

Definition 

ULS/ 1 1*0.80 + 4*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 2 1*1.35 + 2*1.50 + 3*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 3 1*1.35 + 6*1.35 

ULS/ 4 1*0.80 + 5*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 5 1*0.80 + 2*1.50 + 3*1.50 + 4*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 6 1*1.35 + 5*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 7 1*0.80 + 6*0.80 

ULS/ 8 1*1.35 + 2*1.50 + 3*1.50 + 4*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 9 1*1.35 + 3*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 10 1*0.80 + 2*1.50 + 4*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 11 1*0.80 + 2*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 12 1*1.35 + 3*1.50 + 4*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 13 1*1.35 + 2*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 14 1*0.80 + 3*1.50 + 4*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 15 1*1.35 + 2*1.50 + 4*1.50 + 6*1.35 

ULS/ 16 1*0.80 + 3*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 17 1*0.80 + 2*1.50 + 3*1.50 + 6*0.80 

ULS/ 18 1*1.35 + 4*1.50 + 6*1.35 

Combinatio-
ns/Comp. 

Definition 

SLS/ 1 1*1.00 + 4*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 3 1*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 4 1*1.00 + 5*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 6 1*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 

SLS/ 9 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 1 1*1.00 + 4*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 2 1*1.00 + 4*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 3 1*1.00 + 2*0.50 + 3*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 4 1*1.00 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 5 1*1.00 + 5*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 6 1*1.00 + 2*0.50 + 3*0.50 + 4*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 7 1*1.00 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 8 1*1.00 + 3*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 9 1*1.00 + 2*0.30 + 4*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 10 1*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 11 1*1.00 + 2*0.50 + 4*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 12 1*1.00 + 2*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 13 1*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 14 1*1.00 + 3*0.50 + 4*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 15 1*1.00 + 2*0.50 + 6*1.00 

ACC/ 16 
1*1.00 + 2*0.30 + 3*0.30 + 4*0.30 + 8*1.00 + 6*

1.00 

ACC/ 17 1*1.00 + 2*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 18 1*1.00 + 3*0.30 + 4*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 19 1*1.00 + 4*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 20 1*1.00 + 2*0.30 + 3*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 21 
1*1.00 + 2*0.30 + 3*0.30 + 4*0.30 + 8*-1.00 + 6*

1.00 

ACC/ 22 1*1.00 + 2*0.30 + 3*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 23 1*1.00 + 3*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 

ACC/ 24 1*1.00 + 2*0.30 + 4*0.30 + 8*-1.00 + 6*1.00 

ACC/ 25 1*1.00 + 3*0.30 + 4*0.30 + 8*1.00 + 6*1.00 
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REACCIONES: EXTREMOS GLOBALES 

 

  FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

              

MAX 1.60 0.46 201.04 0.0 0.00 0.00 

Node 1 1 1 1 2 2 

Case ACC/4 9 ULS/8 1 ULS/8 ULS/4 

Mode   SRSS         

              

MIN -4.35 -31.64 -3.93 0.0 -0.00 -0.00 

Node 1 2 2 1 32 32 

Case ULS/2 ULS/4 6 1 4 ACC/1 

Mode             

              

 

 
 

DESPLAZAMIENTOS: EXTREMOS GLOBALES 

 

  UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad) 

              

MAX 0.0 0.1 0.2 0.0 0.001 0.000 

Node 13 7 18 1 4 4 

Case ULS/2 ULS/4 4 1 ULS/5 ULS/4 

Mode             

              

MIN -0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.001 -0.000 

Node 13 24 7 1 10 10 

Case ACC/1 ULS/4 ULS/5 1 ULS/5 ULS/4 

Mode             

              

 

 

 

ESFUERZOS: EXTREMOS GLOBALES 

 

  FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 

        

MAX 1.60 17.03 114.99 

Bar 1 1 1 

Node 1 2 1 

Case ACC/4 ULS/4 ULS/8 

Mode       

        

MIN -4.35 -17.68 -110.06 

Bar 3 1 1 

Node 2 1 2 

Case ULS/2 ULS/4 ULS/8 

Mode       

        

  MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

        

MAX 0.0 8.73 0.81 

Bar 1 1 1 

Node 1 2 1 

Case 1 6 9 

Mode     SRSS 

        

MIN 0.0 -241.12 -36.10 

Bar 1 13 13 

Node 1 1 1 

Case 1 ULS/8 ULS/4 

Mode       
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TENSIONES: COMBINACIÓN DE TENSIONES EN EL ACERO 

 

TENSIONS CIRCUMFERENCIALS 

       Pressió 60 kPa 
       Diàmetre 1016 mm 
       Espessor 7.1 mm 
       σ C 4.29 MPa 
       

          

      TENSIONS NORMALS TENSIONS TANGENCIALS 
TENSIÓ DE 

COMPARACIÓ 

Bar Node Case 
σ max 
(MPa) 

σ min 
(MPa) 

σ N (MPa) τY (MPa) τZ (MPa) τ (MPa) σ co (MPa) 

1 1 1 4.14 -4.14 4.14 0.00 1.02 1.02 4.57 

1 1 2 25.98 -26.34 26.34 0.00 6.46 6.46 26.91 

1 1 3 3.32 -3.32 3.32 0.00 0.82 0.82 4.15 

1 1 4 0.00 0.00 0 0.00 0.95 0.95 4.60 

1 1 5 5.91 -5.91 5.91 -1.46 0.00 1.46 5.86 

1 1 6 6.96 -6.96 6.96 0.00 0.35 0.35 6.11 

1 1 8 0.10 0.10 0.1 0.00 0.00 0.00 4.24 

1 1 9 0.28 -0.28 0.28 0.04 0.00 0.04 4.16 

1 1 10 0.28 -0.28 0.28 0.00 0.04 0.04 4.16 

1 1  ULS+ 58.93 -8.88 58.93 0.00 14.20 14.20 61.99 

1 1  ULS- 8.88 -59.47 59.47 -2.18 1.10 3.28 57.72 

1 1  SLS+ 40.40 -11.10 40.4 0.00 9.60 9.60 41.88 

1 1  SLS- 11.10 -40.76 40.76 -1.46 1.37 2.83 39.10 

1 1  ACC+ 25.75 -11.00 25.75 0.00 5.49 5.49 25.72 

1 1  ACC- 11.00 -25.93 25.93 -0.73 1.37 2.10 24.35 

1 2 1 3.65 -3.65 3.65 0.00 -0.98 0.98 4.35 

1 2 2 22.39 -22.75 22.75 0.00 -6.19 6.19 23.52 

1 2 3 2.93 -2.93 2.93 0.00 -0.79 0.79 4.04 

1 2 4 7.37 -7.37 7.37 0.00 -1.52 1.52 6.93 

1 2 5 5.21 -5.21 5.21 1.40 0.00 1.40 5.39 

1 2 6 2.14 -2.14 2.14 0.00 0.35 0.35 3.77 
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1 2 8 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 4.26 

1 2 9 0.15 -0.15 0.15 0.03 0.00 0.03 4.22 

1 2 10 0.15 -0.15 0.15 0.00 0.03 0.03 4.22 

1 2  ULS+ 51.07 -1.21 51.07 2.10 -0.50 2.60 49.27 

1 2  ULS- 1.21 -51.61 51.61 0.00 -13.59 13.59 54.90 

1 2  SLS+ 34.20 -1.51 34.2 1.40 -0.63 2.03 32.46 

1 2  SLS- 1.51 -34.56 34.56 0.00 -9.12 9.12 36.25 

1 2  ACC+ 17.85 -1.44 17.85 0.70 -0.63 1.33 16.30 

1 2  ACC- 1.44 -18.03 18.03 0.00 -4.88 4.88 18.37 

3 2 1 3.65 -3.65 3.65 0.00 0.84 0.84 4.27 

3 2 2 22.39 -22.75 22.75 0.00 5.13 5.13 22.74 

3 2 3 2.93 -2.93 2.93 0.00 0.68 0.68 3.98 

3 2 4 7.37 -7.37 7.37 0.00 0.46 0.46 6.46 

3 2 5 5.21 -5.21 5.21 -1.20 0.00 1.20 5.25 

3 2 6 2.14 -2.14 2.14 0.00 -0.13 0.13 3.72 

3 2 8 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 4.26 

3 2 9 0.15 -0.15 0.15 0.05 0.00 0.05 4.22 

3 2 10 0.15 -0.15 0.15 0.00 0.05 0.05 4.22 

3 2  ULS+ 51.07 -1.21 51.07 0.00 10.36 10.36 52.24 

3 2  ULS- 1.21 -51.61 51.61 -1.80 0.57 2.37 49.77 

3 2  SLS+ 34.20 -1.51 34.2 0.00 6.98 6.98 34.46 

3 2  SLS- 1.51 -34.56 34.56 -1.20 0.71 1.91 32.79 

3 2  ACC+ 17.85 -1.45 17.85 0.00 3.84 3.84 17.45 

3 2  ACC- 1.45 -18.03 18.03 -0.60 0.71 1.31 16.47 

3 13 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 2 -0.18 -0.18 0.18 0.00 1.44 1.44 4.89 

3 13 3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 5 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 9 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13 10 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

3 13  ULS+ 0.00 0.00 0 0.00 2.16 2.16 5.69 

3 13  ULS- -0.27 -0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 4.16 

3 13  SLS+ 0.00 0.00 0 0.00 1.44 1.44 4.96 

3 13  SLS- -0.18 -0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 4.21 

3 13  ACC+ 0.00 0.00 0 0.00 0.72 0.72 4.47 

3 13  ACC- -0.09 -0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 4.25 
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10 18 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 5 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18 9 0.00 0.00 0 0.01 0.00 0.01 4.29 

10 18 10 0.00 0.00 0 0.00 0.01 0.01 4.29 

10 18  ULS+ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18  ULS- 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18  SLS+ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18  SLS- 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18  ACC+ 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 18  ACC- 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 17 1 0.26 -0.26 0.26 0.00 -0.20 0.20 4.18 

10 17 2 1.63 -1.63 1.63 0.00 -1.26 1.26 4.34 

10 17 3 0.21 -0.21 0.21 0.00 -0.16 0.16 4.20 

10 17 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 17 5 0.37 -0.37 0.37 0.29 0.00 0.29 4.15 

10 17 6 1.27 -1.27 1.27 0.00 -0.73 0.73 4.02 

10 17 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

10 17 9 0.03 -0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 4.28 

10 17 10 0.03 -0.03 0.03 0.00 0.01 0.01 4.28 

10 17  ULS+ 4.82 -1.22 4.82 0.43 -0.75 1.18 5.01 

10 17  ULS- 1.22 -4.82 4.82 0.00 -3.40 3.40 7.46 

10 17  SLS+ 3.37 -1.52 3.37 0.29 -0.93 1.22 4.45 

10 17  SLS- 1.52 -3.37 3.37 0.00 -2.36 2.36 5.66 

10 17  ACC+ 2.45 -1.52 2.45 0.14 -0.93 1.07 4.17 

10 17  ACC- 1.52 -2.45 2.45 0.00 -1.65 1.65 4.70 

11 17 1 0.26 -0.26 0.26 0.00 -0.20 0.20 4.18 

11 17 2 1.63 -1.63 1.63 0.00 -1.26 1.26 4.34 

11 17 3 0.21 -0.21 0.21 0.00 -0.16 0.16 4.20 

11 17 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

11 17 5 0.37 -0.37 0.37 0.29 0.00 0.29 4.15 

11 17 6 1.27 -1.27 1.27 0.00 -0.73 0.73 4.02 

11 17 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

11 17 9 0.03 -0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 4.28 

11 17 10 0.03 -0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 4.28 
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11 17  ULS+ 4.82 -1.22 4.82 0.43 -0.75 1.18 5.01 

11 17  ULS- 1.22 -4.82 4.82 0.00 -3.40 3.40 7.46 

11 17  SLS+ 3.37 -1.52 3.37 0.29 -0.93 1.22 4.45 

11 17  SLS- 1.52 -3.37 3.37 0.00 -2.36 2.36 5.66 

11 17  ACC+ 2.45 -1.52 2.45 0.14 -0.93 1.07 4.17 

11 17  ACC- 1.52 -2.45 2.45 0.00 -1.65 1.65 4.70 

11 16 1 1.04 -1.04 1.04 0.00 -0.40 0.40 3.94 

11 16 2 6.54 -6.54 6.54 0.00 -2.53 2.53 7.23 

11 16 3 0.83 -0.83 0.83 0.00 -0.32 0.32 3.98 

11 16 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

11 16 5 1.48 -1.48 1.48 0.57 0.00 0.57 3.90 

11 16 6 3.16 -3.16 3.16 0.00 -0.73 0.73 4.06 

11 16 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

11 16 9 0.10 -0.10 0.1 0.03 0.00 0.03 4.24 

11 16 10 0.10 -0.10 0.1 0.00 0.03 0.03 4.24 

11 16  ULS+ 16.72 -3.36 16.72 0.86 -0.91 1.77 15.35 

11 16  ULS- 3.36 -16.72 16.72 0.00 -5.81 5.81 18.10 

11 16  SLS+ 11.57 -4.20 11.57 0.57 -1.13 1.70 10.55 

11 16  SLS- 4.20 -11.57 11.57 0.00 -3.99 3.99 12.26 

11 16  ACC+ 7.88 -4.20 7.88 0.29 -1.13 1.42 7.26 

11 16  ACC- 4.20 -7.88 7.88 0.00 -2.56 2.56 8.15 

12 16 1 1.04 -1.04 1.04 0.00 -0.40 0.40 3.94 

12 16 2 6.54 -6.54 6.54 0.00 -2.53 2.53 7.23 

12 16 3 0.83 -0.83 0.83 0.00 -0.32 0.32 3.98 

12 16 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

12 16 5 1.48 -1.48 1.48 0.57 0.00 0.57 3.90 

12 16 6 3.16 -3.16 3.16 0.00 -0.73 0.73 4.06 

12 16 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

12 16 9 0.10 -0.10 0.1 0.03 0.00 0.03 4.24 

12 16 10 0.10 -0.10 0.1 0.00 0.03 0.03 4.24 

12 16  ULS+ 16.72 -3.36 16.72 0.86 -0.91 1.77 15.35 

12 16  ULS- 3.36 -16.72 16.72 0.00 -5.81 5.81 18.10 

12 16  SLS+ 11.57 -4.20 11.57 0.57 -1.13 1.70 10.55 

12 16  SLS- 4.20 -11.57 11.57 0.00 -3.99 3.99 12.26 

12 16  ACC+ 7.88 -4.20 7.88 0.29 -1.13 1.42 7.26 

12 16  ACC- 4.20 -7.88 7.88 0.00 -2.56 2.56 8.15 

12 15 1 2.33 -2.33 2.33 0.00 -0.60 0.60 3.86 

12 15 2 14.71 -14.71 14.71 0.00 -3.79 3.79 14.65 

12 15 3 1.87 -1.87 1.87 0.00 -0.48 0.48 3.82 
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12 15 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

12 15 5 3.32 -3.32 3.32 0.86 0.00 0.86 4.17 

12 15 6 5.06 -5.06 5.06 0.00 -0.73 0.73 4.89 

12 15 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

12 15 9 0.18 -0.18 0.18 0.03 0.00 0.03 4.21 

12 15 10 0.18 -0.18 0.18 0.00 0.03 0.03 4.21 

12 15  ULS+ 34.85 -5.91 34.85 1.29 -1.07 2.36 33.17 

12 15  ULS- 5.91 -34.85 34.85 0.00 -8.22 8.22 35.86 

12 15  SLS+ 23.97 -7.39 23.97 0.86 -1.34 2.20 22.46 

12 15  SLS- 7.39 -23.97 23.97 0.00 -5.61 5.61 24.18 

12 15  ACC+ 15.68 -7.39 15.68 0.43 -1.34 1.77 14.37 

12 15  ACC- 7.39 -15.68 15.68 0.00 -3.47 3.47 15.27 

13 15 1 2.33 -2.33 2.33 0.00 -0.60 0.60 3.86 

13 15 2 14.71 -14.71 14.71 0.00 -3.79 3.79 14.65 

13 15 3 1.87 -1.87 1.87 0.00 -0.48 0.48 3.82 

13 15 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

13 15 5 3.32 -3.32 3.32 0.86 0.00 0.86 4.17 

13 15 6 5.06 -5.06 5.06 0.00 -0.73 0.73 4.89 

13 15 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

13 15 9 0.18 -0.18 0.18 0.04 0.00 0.04 4.21 

13 15 10 0.18 -0.18 0.18 0.00 0.04 0.04 4.21 

13 15  ULS+ 34.85 -5.91 34.85 1.29 -1.07 2.36 33.17 

13 15  ULS- 5.91 -34.85 34.85 0.00 -8.22 8.22 35.86 

13 15  SLS+ 23.97 -7.39 23.97 0.86 -1.34 2.20 22.46 

13 15  SLS- 7.39 -23.97 23.97 0.00 -5.61 5.61 24.18 

13 15  ACC+ 15.68 -7.39 15.68 0.43 -1.34 1.77 14.37 

13 15  ACC- 7.39 -15.68 15.68 0.00 -3.47 3.47 15.27 

13 1 1 4.14 -4.14 4.14 0.00 -0.80 0.80 4.44 

13 1 2 26.16 -26.16 26.16 0.00 -5.06 5.06 25.83 

13 1 3 3.32 -3.32 3.32 0.00 -0.64 0.64 4.05 

13 1 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

13 1 5 5.91 -5.91 5.91 1.14 0.00 1.14 5.65 

13 1 6 6.96 -6.96 6.96 0.00 -0.73 0.73 6.21 

13 1 8 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.29 

13 1 9 0.28 -0.28 0.28 0.04 0.00 0.04 4.16 

13 1 10 0.28 -0.28 0.28 0.00 0.04 0.04 4.16 

13 1  ULS+ 59.20 -8.88 59.2 1.71 -1.23 2.94 57.40 

13 1  ULS- 8.88 -59.20 59.2 0.00 -10.63 10.63 60.07 

13 1  SLS+ 40.58 -11.10 40.58 1.14 -1.54 2.68 38.89 
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13 1  SLS- 11.10 -40.58 40.58 0.00 -7.24 7.24 40.60 

13 1  ACC+ 25.84 -11.10 25.84 0.57 -1.54 2.11 24.26 

13 1  ACC- 11.10 -25.84 25.84 0.00 -4.39 4.39 25.16 

          
La tensió màxima de comparació és: σco = 61.99 MPa 

    
La tensió admissible per un acer S275: σadm = 137.50 MPa 

    

          Per tant es compleix la verificació. 
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Elementos de cimentación 

 

1.- DATOS GENERALES 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Recubrimiento (superior) : 5.00 cm 

Recubrimiento (inferior) : 5.00 cm 

Recubrimiento (lateral) : 8.00 cm 

Recubrimiento (frontal) : 5.00 cm 

Recubrimiento (arranques) : 5.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 30.0 mm 

Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.100 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.200 MPa 

Acero laminado:  S275 

Acero de pernos: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

  

Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 

  
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones CTE 

  
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

  
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características   

2.- DESCRIPCIÓN 
  

Referencias Geometría Armado 

P-1 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 120.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 120.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 9Ø16c/25 
Sup Y: 4Ø16c/25 
Inf X: 9Ø16c/25 
Inf Y: 4Ø16c/25 

Referencias Geometría Armado 

P-2 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 

Ancho inicial Y: 120.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 120.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 240.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 9Ø16c/25 
Sup Y: 4Ø16c/25 

Inf X: 9Ø16c/25 
Inf Y: 4Ø16c/25 

  

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGAS 
Tabla de cargas 

  

Referencias Peso propio Q 1 V 1 S 1 

P-1 Axil: 23.55 kN 
Momento X: 0.00 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 112.83 kN 
Momento X: 0.00 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 0.00 kN 
Momento X: -21.04 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 21.04 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 0.00 kN 
Momento X: 0.00 kN·m 
Momento Y: 1.60 kN·m 

Cortante X: 1.60 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

P-2 Axil: 14.78 kN 
Momento X: 0.00 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 119.54 kN 
Momento X: 0.00 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 0.00 kN 
Momento X: -21.09 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 21.09 kN 
Torsor: 0.00 kN·m 

Axil: 0.00 kN 
Momento X: 0.50 kN·m 
Momento Y: 0.00 kN·m 

Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.50 kN 
Torsor: 0.00 kN·m   

4.- COMPROBACIÓN 

Referencia: P-1 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.065727 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.065727 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.065727 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.115954 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0691605 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: P-1 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 

decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 

que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 

de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 45.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 288.0 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

    

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.7  
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales: 
 

 

Mínimo: 1.1  

Calculado: 22.3  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 27.53 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 56.39 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 35.32 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 281.6 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 

Calculado: 80.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P-1: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Referencia: P-1 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 

de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P-1 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: P-2 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.0649422 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0649422 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0649422 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.115366 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0662175 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 

decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 

que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 

de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 28.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 242.7 % 
 

Cumple 

Referencia: P-2 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Deslizamiento de la zapata: 
 

CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

    

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.5  
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales: 
 

 

Mínimo: 1.1  

Calculado: 63.19  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 27.37 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 55.96 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 35.02 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 279.1 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5769.2 kN/m² 

Calculado: 70.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P-2: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: P-2 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Referencia: P-2 

Dimensiones: 120 x 240 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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B  MUR DE REACCIÓ CLAVAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  CÀLCUL MUR DE REACCIÓ DE GRAVETAT   

      

 
DIMENSIONS MUR       

 

 
Alçada H 6.49 m 

 

 
Amplada B 9.74 m 

 

 
Longitud L 8.00 m 

 

 
Angle θ 33.69 m 

 

 
Pes específic γ 23.00 kN/m3 

 

 
Pes mur W 726.57 kN/m 

 

      

 
EMPENTA CLAVAMENT       

 

 
Força F 4000.00 kN 

 

 
Altura hF 2.00 m 

 

      

 
DADES TERRENY       

 

 
Pes específic γt 18.00 kN/m3 

 

 
Angle de fregament φ 30.00 º 

 

 
Cohesió C 0.00 kN/m2 

 

 
Coeficient fregament μ 0.58   

 

 
Tensió admissible σadm 100.00 kPa 

 

      

 
VERIFICACIÓ LLISCAMENT       

 

 
Força desestabilitzadora FD 416.03 kN/m 

 

 
Força estabilitzadora FE 912.19 kN/m 

 

 
Factor de seguretat γll 2.19   

 

      

 
VERIFICACIÓ BOLCADA       

 

 
Moment desestabilitzador MD 1000.00 kNm/m 

 

 
Moment estabilitzador ME 2357.73 kNm/m 

 

 
Factor de seguretat γb 2.36   

 

      

 
TENSIONS TERRENY       

 

 
Força normal FN 881.89 kN/m 

 

 
Moment resultant MR 1801.36 kNm/m 

 

 
Tensió màxima σmàx 154.42 kPa 

 

 
Coeficient empenta Kp 3.00   

 

 
Empenta passiva Ep 350.46 kPa 

 

 
Tensió admissible tal·lús σadm,θ 277.61 kPa 
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  CÀLCUL MUR DE REACCIÓ DE GRAVETAT   

      

 
DIMENSIONS MUR       

 

 
Alçada H 6.74 m 

 

 
Amplada B 10.11 m 

 

 
Longitud L 8.00 m 

 

 
Angle θ 33.69 m 

 

 
Pes específic γ 23.00 kN/m3 

 

 
Pes mur W 783.63 kN/m 

 

      

 
EMPENTA CLAVAMENT       

 

 
Força F 4300.00 kN 

 

 
Altura hF 1.25 m 

 

      

 
DADES TERRENY       

 

 
Pes específic γt 18.00 kN/m3 

 

 
Angle de fregament φ 30.00 º 

 

 
Cohesió C 0.00 kN/m2 

 

 
Coeficient fregament μ 0.58   

 

 
Tensió admissible σadm 100.00 kPa 

 

      

 
VERIFICACIÓ LLISCAMENT       

 

 
Força desestabilitzadora FD 447.23 kN/m 

 

 
Força estabilitzadora FE 983.26 kN/m 

 

 
Factor de seguretat γll 2.20   

 

      

 
VERIFICACIÓ BOLCADA       

 

 
Moment desestabilitzador MD 671.88 kNm/m 

 

 
Moment estabilitzador ME 2640.82 kNm/m 

 

 
Factor de seguretat γb 3.93   

 

      

 
TENSIONS TERRENY       

 

 
Força normal FN 950.17 kN/m 

 

 
Moment resultant MR 2459.91 kNm/m 

 

 
Tensió màxima σmàx 181.69 kPa 

 

 
Coeficient empenta Kp 3.00   

 

 
Empenta passiva Ep 363.96 kPa 

 

 
Tensió admissible tal·lús σadm,θ 285.09 kPa 
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C  ARQUETES 
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Cubierta móvil arqueta 1 

 

1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.S. Fisuración. Hormigón: EHE-08 

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700  
  

  

Frecuente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
  

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
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1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

Q 1 Q 1  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.350   

3 1.000 1.500 

4 1.350 1.500  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.000 1.000  
  
 

2.- ESTRUCTURA 
 

2.1.- Pórtico 1 
 

2.1.1.- Geometría 
 

2.1.1.1.- Nudos 

  

Nudos 

Nudo Descripción 

P1 Pilar pasante 

P2 Pilar pasante  
  
 

2.1.1.2.- Vigas 

  

Vigas 

Viga Descripción 
Luz libre 

(m) 
Longitud libre de la viga 

(m) 

P1/P2 157.5x40 5.80 5.80  
  
 

2.1.2.- Cargas 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) 
y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 

el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 

  

  

P1/P2 

Hipótesis Tipo 
Valores Posiciones Dirección 

P1 P2 L1 L2 Ejes X Y Z 

Q 1 

Uniforme 14.175 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0 

Puntual 300.00 -- 1.90 -- Globales 0.0 0.0 -1.0 

Puntual 300.00 -- 3.90 -- Globales 0.0 0.0 -1.0 

Peso propio Uniforme 15.750 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0  
  

3.- RESULTADOS 
 

3.1.- Pórtico 1 
 

3.1.1.- Resultados por hipótesis 
 

3.1.1.1.- Vigas 

Viga P1/P2 

Hipótesis Esf. 
Posiciones 

0.00 0.29 0.36 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 1.90 1.90 2.03 2.32 2.61 2.90 3.19 3.48 3.77 3.90 3.90 4.06 4.35 4.64 4.93 5.22 5.44 5.51 5.80 

Peso propio N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 45.7 41.1 40.0 36.5 32.0 27.4 22.8 18.3 15.8 15.7 13.7 9.1 4.6 0.0 -4.6 -9.1 -13.7 -15.7 -15.8 -18.3 -22.8 -27.4 -32.0 -36.5 -40.0 -41.1 -45.7 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 5.8 18.4 21.0 29.7 39.6 48.2 55.5 61.5 64.2 64.2 66.1 69.4 71.4 72.1 71.4 69.4 66.1 64.2 64.2 61.5 55.5 48.2 39.6 29.7 21.0 18.4 5.8 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q 1 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 341.1 337.0 336.0 332.9 328.8 324.7 320.6 316.4 314.2 14.2 12.3 8.2 4.1 0.0 -4.1 -8.2 -12.3 -14.2 -314.2 -316.4 -320.6 -324.7 -328.8 -332.9 -336.0 -337.0 -341.1 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 43.5 141.8 164.6 238.9 334.9 429.6 523.2 615.6 665.7 666.0 667.7 670.7 672.5 673.1 672.5 670.7 667.7 666.0 665.7 615.6 523.2 429.6 334.9 238.9 164.6 141.8 43.5 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  
 

3.1.2.- Comprobaciones 
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3.1.2.1.- V-1: P1 - P2 
 

3.1.2.1.1.- Descripción 

  

Datos de la viga 

 

Geometría 

Dimensiones : 157.5x40 

Luz libre : 5.8 m 

Recubrimiento geométrico superior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico inferior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico lateral : 3.0 cm 
 

Materiales 

Hormigón : HA-30, Yc=1.5 

Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 

Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15 
  

  
 

3.1.2.1.2.- Comprobaciones de resistencia 

V-1: P1 - P2 

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Armadura longitudinal           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin 
(Artículo 69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  36 mm  25 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  25 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.   Ømax :  25 mm 

  

La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar 
distribuida convenientemente para evitar que queden zonas 
de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre 
dos barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las 
siguientes limitaciones (Artículo 42.3.1): 

          

03 b 300 mm  s
 

 

  79 mm  300 mm 
 

Siendo:           

b0: Espesor bruto del elemento.   b0 :  400 mm 

   
  

  

Estribos           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 

aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 

69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  188 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  12 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la 

armadura transversal.   Ømax :  12 mm  
  

  

  

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Flexión positiva alrededor del eje x:           

En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, 
la cuantía geométrica de armadura principal de 

tracción l con barras de acero fyk=500.00 MPa debe 
cumplir: 

          

  l,minl
 

 

  0.01558  0.00280 
 

Donde:           

 0.0028l,min
 

 

  

  l,min :  0.00280   

  

  

Armadura longitudinal mínima para secciones en 
flexión simple o compuesta (Artículo 42.3.2) 

          

Flexión positiva alrededor del eje x:           
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En secciones sometidas a flexión simple, la armadura 
principal de tracción debe cumplir la siguiente 
limitación: 

          

s,minAsA
 

 

  48.48 cm²  11.59 cm² 
 

Donde:           

cd
c

yd

f
0.04 A

f
  s,minA

 
 

  

  As,min :  11.59 cm² 

  

Siendo:           

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  6300.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión 

del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
(EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:           

  

  
rd1,y

1

u1,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.171  

  

  

Donde:           

Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  558.10 kN 

Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por 
compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  3264.98 kN 

  
rd2,y

2

u2,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.528  

  

  

Donde:           

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,y :  558.10 kN 

Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción 
en el alma.   Vu2,y :  1057.89 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'0.358 m', para la combinación de hipótesis 

"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua en el alma. 

          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua 
del alma se deduce de la siguiente expresión: 

          

Cortante en la dirección Y:           

u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

  
    

 

 
 

  

  Vu1 :  3264.98 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   

  cd́ 0 K = 1.00
 

 

          

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 

cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´

cd :  -1.56 MPa 

 
 

d s yd

cd

c

N Á f
´

A

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  6300.00 cm² 

A's: Área total de la armadura 
comprimida.   A's :  22.62 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 

2

ck 1cd cdf 60 N/mm f 0.60 f   
 

 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  345.50 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el 
eje de la pieza.    :  45.0 grados 

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

'0.358 m', para la combinación de hipótesis 
"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 

alma. 
          

Cortante en la dirección Y:           

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma considerando la contribución de los estribos se 
obtiene como: 

          

 u2 cu suV V V
 

 

  

  Vu2 :  1057.89 kN 

  

con un valor mínimo de:           

3 2 1 2

u2,min cv cd 0

c

0.075
V f 0.15 ´ b d
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  Vu2,min :  348.21 kN 

  

Donde:           

Vsu: Contribución de la armadura transversal del 
alma a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vsu :  703.37 kN 

 su y ,dV z sen cotg cotg A f
 

        
 

 

          

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo 

de armaduras que forman un ángulo A con la 

directriz de la pieza.   A :  56.55 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  400.00 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de 
hormigón y el eje de la pieza.    :  45.0 grados 

z: Brazo mecánico.   z :  310.95 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a 
esfuerzo cortante.   Vcu :  354.52 kN 

 
1 3

cu l cv cd 0

c

0.15
V 100 f 0.15 ´ b d

 
            

 

 
 

          

Donde:           

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  345.50 mm 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia 
del hormigón.   c :  1.5 

  

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.76   

200
1 2

d

 
     

 

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a 
cortante en N/mm².   fcv :  30.00 MPa 

2

cv ckf f | 60 N mm 
 

 

          

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´

cd :  0.00 MPa 

d
cd cd

c

N
´ 0.30 f | 12 MPa

A
    

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  6300.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

l: Cuantía geométrica de la armadura 
longitudinal principal de tracción.   l :  0.0169 

  

  


s
l

0

A
0.02

b d

 
 

          

As: Área de la armadura longitudinal 
principal de tracción.   As :  91.87 cm² 

  

Separación de las armaduras transversales           

Cortante en la dirección Y:           

La separación longitudinal st entre armaduras transversales 
debe cumplir la siguiente condición para asegurar un 

adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua: 

          

 rd u1 t

1
V V s 0.75 d 1 cotg 600 mm

5
        

 
 

  200 mm  259 mm 
 

Donde:           

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  345.50 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

  

La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras 
transversales debe cumplir la condición siguiente: 

          

 t,transs d 500 mm
 

 

  200 mm  346 mm 
 

  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.           

Cortante en la dirección Y:           

y ,d ct,m

0

A f f
b

sen 7.5

 


 




 
 

  250.6316  62.0039 
 

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo de 

armaduras que forman un ángulo A con la directriz 
de la pieza.   A :  56.55 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  434.78 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.90 MPa 

2/3

ct,m ckf 0.30 f 
 

 

          

Siendo:           

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

   
  

  

  



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

40 
   40 

 

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones 
no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'2.610 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de 
momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". 

          

Se debe satisfacer:           

  

2 2 2

ed ed,x ed,y

1 2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
  

 

 
 

  

   :  0.888  

  

  

Comprobación de resistencia de la sección (1)           

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, 
incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según 
42.2.1: 

          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  0.00 kN 

Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  1106.92 kN·m 

  Med,y :  0.00 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de 
la sección con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  0.00 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  1246.71 kN·m 

  MRd,y :  0.00 kN·m 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se 
efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo 
42.1): 

          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la 

deformación en determinadas fibras de la sección, 
definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

          

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

          

(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se 

mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve. 
 

          

(d) Diagramas de cálculo. 
 

          

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del 
hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 
considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

          

 

  

  
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en 
compresión el valor: 

          

ck
cd cc

c

f
f   



 
 

          

cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 
cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión 
debido a cargas de larga duración.   cc :  1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del 
acero de las armaduras pasivas. 

 

          
 
  

  
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
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max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:           




yk

yd

s

f
f

 
 

          

fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones 
generales de equilibrio de fuerzas y de momentos. 

 

          

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las 
mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -739.50 152.00 +400.00 +0.002217 

2 Ø12 -672.39 152.00 +400.00 +0.002217 

3 Ø12 -593.29 152.00 +400.00 +0.002217 

4 Ø12 -514.18 152.00 +400.00 +0.002217 

5 Ø12 -435.08 152.00 +400.00 +0.002217 

6 Ø12 -355.97 152.00 +400.00 +0.002217 

7 Ø12 -276.87 152.00 +400.00 +0.002217 

8 Ø12 -197.76 152.00 +400.00 +0.002217 

9 Ø12 -118.66 152.00 +400.00 +0.002217 

10 Ø12 -39.55 152.00 +400.00 +0.002217 

11 Ø12 39.55 152.00 +400.00 +0.002217 

12 Ø12 118.66 152.00 +400.00 +0.002217 

13 Ø12 197.76 152.00 +400.00 +0.002217 

14 Ø12 276.87 152.00 +400.00 +0.002217 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

15 Ø12 355.97 152.00 +400.00 +0.002217 

16 Ø12 435.08 152.00 +400.00 +0.002217 

17 Ø12 514.18 152.00 +400.00 +0.002217 

18 Ø12 593.29 152.00 +400.00 +0.002217 

19 Ø12 672.39 152.00 +400.00 +0.002217 

20 Ø12 739.50 152.00 +400.00 +0.002217 

21 Ø25 733.00 -145.50 -434.78 -0.005628 

22 Ø25 672.39 -145.50 -434.78 -0.005628 

23 Ø25 593.29 -145.50 -434.78 -0.005628 

24 Ø25 514.18 -145.50 -434.78 -0.005628 

25 Ø25 435.08 -145.50 -434.78 -0.005628 

26 Ø25 355.97 -145.50 -434.78 -0.005628 

27 Ø25 276.87 -145.50 -434.78 -0.005628 

28 Ø25 197.76 -145.50 -434.78 -0.005628 

29 Ø25 118.66 -145.50 -434.78 -0.005628 

30 Ø25 39.55 -145.50 -434.78 -0.005628 

31 Ø25 -39.55 -145.50 -434.78 -0.005628 

32 Ø25 -118.66 -145.50 -434.78 -0.005628 

33 Ø25 -197.76 -145.50 -434.78 -0.005628 

34 Ø25 -276.87 -145.50 -434.78 -0.005628 

35 Ø25 -355.97 -145.50 -434.78 -0.005628 

36 Ø25 -435.08 -145.50 -434.78 -0.005628 

37 Ø25 -514.18 -145.50 -434.78 -0.005628 

38 Ø25 -593.29 -145.50 -434.78 -0.005628 

39 Ø25 -672.39 -145.50 -434.78 -0.005628 

40 Ø25 -733.00 -145.50 -434.78 -0.005628  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 3363.72 0.00 145.11 

Cs 904.80 0.00 152.00 

T 4268.52 0.00 -145.50  
  

  Rd c sN C C T
 

 

  

  NRd :  0.00 kN 

  

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e
 

 

  

  MRd,x :  1246.71 kN·m 

  

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  MRd,y :  0.00 kN·m 
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Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  3363.72 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  904.80 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  4268.52 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  145.11 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  152.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 

en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -145.50 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0035 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0056   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  20.00 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.78 MPa 

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -739.50 152.00 +256.15 +0.001281 

2 Ø12 -672.39 152.00 +256.15 +0.001281 

3 Ø12 -593.29 152.00 +256.15 +0.001281 

4 Ø12 -514.18 152.00 +256.15 +0.001281 

5 Ø12 -435.08 152.00 +256.15 +0.001281 

6 Ø12 -355.97 152.00 +256.15 +0.001281 

7 Ø12 -276.87 152.00 +256.15 +0.001281 

8 Ø12 -197.76 152.00 +256.15 +0.001281 

9 Ø12 -118.66 152.00 +256.15 +0.001281 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

10 Ø12 -39.55 152.00 +256.15 +0.001281 

11 Ø12 39.55 152.00 +256.15 +0.001281 

12 Ø12 118.66 152.00 +256.15 +0.001281 

13 Ø12 197.76 152.00 +256.15 +0.001281 

14 Ø12 276.87 152.00 +256.15 +0.001281 

15 Ø12 355.97 152.00 +256.15 +0.001281 

16 Ø12 435.08 152.00 +256.15 +0.001281 

17 Ø12 514.18 152.00 +256.15 +0.001281 

18 Ø12 593.29 152.00 +256.15 +0.001281 

19 Ø12 672.39 152.00 +256.15 +0.001281 

20 Ø12 739.50 152.00 +256.15 +0.001281 

21 Ø25 733.00 -145.50 -393.63 -0.001968 

22 Ø25 672.39 -145.50 -393.63 -0.001968 

23 Ø25 593.29 -145.50 -393.63 -0.001968 

24 Ø25 514.18 -145.50 -393.63 -0.001968 

25 Ø25 435.08 -145.50 -393.63 -0.001968 

26 Ø25 355.97 -145.50 -393.63 -0.001968 

27 Ø25 276.87 -145.50 -393.63 -0.001968 

28 Ø25 197.76 -145.50 -393.63 -0.001968 

29 Ø25 118.66 -145.50 -393.63 -0.001968 

30 Ø25 39.55 -145.50 -393.63 -0.001968 

31 Ø25 -39.55 -145.50 -393.63 -0.001968 

32 Ø25 -118.66 -145.50 -393.63 -0.001968 

33 Ø25 -197.76 -145.50 -393.63 -0.001968 

34 Ø25 -276.87 -145.50 -393.63 -0.001968 

35 Ø25 -355.97 -145.50 -393.63 -0.001968 

36 Ø25 -435.08 -145.50 -393.63 -0.001968 

37 Ø25 -514.18 -145.50 -393.63 -0.001968 

38 Ø25 -593.29 -145.50 -393.63 -0.001968 

39 Ø25 -672.39 -145.50 -393.63 -0.001968 

40 Ø25 -733.00 -145.50 -393.63 -0.001968  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 3285.07 0.00 138.98 

Cs 579.41 0.00 152.00 

T 3864.48 0.00 -145.50  
  

ed c sN C C T  
 

 

  

  Ned :  0.00 kN 
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ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
 

 

  

  Med,x :  1106.92 kN·m 

  

ed,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  Med,y :  0.00 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  3285.07 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  579.41 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  3864.48 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  138.98 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  152.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 
en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -145.50 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0018 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0020   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  19.81 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  393.63 MPa  
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3.1.2.1.3.- Comprobación de fisuración 

V-1: P1 - P2 

Fisuración por compresión (EHE-08, Artículo 49.2.1)  
Se debe satisfacer:           

  

c ck,j0.60 f  
 

 

  7.86 MPa  21.15 MPa 
  

  

La tensión de compresión máxima se produce en un punto situado a una distancia de 

2.900 m del nudo P1, para la combinación de acciones PP+0.3·Q1. 

Donde:  
  

c: Tensión de compresión del hormigón.   c :  7.86 MPa 

fck,j: Resistencia característica del hormigón a la edad de 'j' días. 
Se adopta j = 120.   fck,j :  35.24 MPa 

 ck,j cc ck,28 ccf f 8 MPa 1      
 

 

          

Donde:           

fck,28: Resistencia característica del hormigón a la edad 
de 28 días.   fck,28 :  30.00 MPa 

cc: Coeficiente que depende de la edad del hormigón.   cc :  1.14   

28
s 1

j

cc e

  
    

    

 
 

          

Donde:           

s: Coeficiente que depende del tipo de 
cemento. Se adopta el valor correspondiente 
a cementos normales.   s :  0.25 

  

  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de la 
combinación: 

          

Ned: Esfuerzo axil solicitante (valores positivos indican 

compresión).   Ned :  0.00 kN 

Med,X: Momento flector solicitante alrededor del eje 'X'.   Med,X :  0.00 kN·m 

Med,Y: Momento flector solicitante alrededor del eje 'Y'.   Med,Y :  273.98 kN·m  
  

 
  

  

Fisuración por tracción: Cara superior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral derecha (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 

supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara inferior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

k maxw w
 

 

  0.084 mm  0.300 mm 
  

  

La máxima abertura de fisura se produce en un punto situado a una distancia de 2.900 
m del nudo P1, para la combinación de acciones PP+0.3·Q1. El punto pésimo de la 

sección transversal se encuentra en las coordenadas X = 733.00 mm, Y = -145.50 
mm. 

Donde:  
  

Wmax: Abertura máxima de fisura definida en la tabla 
5.1.1.2.   Wmax :  0.300 mm 

Designación del tipo de ambiente: IIa           

Wk: Abertura característica de fisura.   Wk :  0.084 mm 

k m smw s    
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Siendo:           

: Coeficiente que relaciona la abertura media de 
fisura con el valor característico. Su valor es 1.30 
para fisuración producida por acciones indirectas 
solamente y 1.70 para el resto de casos.    :  1.70 

  

sm: Separación media entre fisuras.   sm :  137.41 mm 

c,eficaz

m 1

s

Ø A
s 2 c 0.2 s 0.4 k

A


      

 
 

          

Donde:           

c: Recubrimiento de las armaduras 
traccionadas.   c :  42.00 mm 

s: Distancia media entre las barras 
traccionadas de la sección.   s :  78.75 mm 

Ø: Diámetro máximo de las barras 
traccionadas en la sección.   Ø :  25.00 mm 

k1: Coeficiente que tiene en cuenta la 
distribución de tensiones de tracción en 
la sección transversal.   k1 :  0.124 

  

ct,m

1

ct,m,fl

k 0.25
f


 

 
 

          

Donde:           

ct,m: Tensión media de 
tracción del área de 
hormigón traccionado en la 
sección no fisurada (estado 

I).   ct,m :  1.73 MPa 

ct
ct,m

ct

F

A
 

 
 

          

Donde:           

Fct: Resultante de 
tensiones de la 
zona traccionada 
del hormigón en el 
instante previo a la 

fisuración del 

hormigón (estado 
I).   Fct :  514.08 kN 

Act: Área de 
hormigón 

traccionado en el 
instante previo a la 
fisuración del 
hormigón (estado 
I).   Act :  297296.75 mm² 

fct,m,fl: Resistencia media a 
flexotracción del hormigón.   fct,m,fl :  3.48 MPa 

Ac,eficaz: Área eficaz de hormigón 
traccionado en el instante previo a la 

fisuración del hormigón (estado I).   Ac,eficaz :  297296.75 mm² 

As: Área de la armadura traccionada.   As :  9817.60 mm² 

sm: Alargamiento medio de las armaduras, 
teniendo en cuenta la colaboración del hormigón 
entre fisuras.   sm :  0.000361 

  

2

s sr s
sm 2

s s s

1 k 0.4
E E

    
        

   

 
 

          

Donde:           

Es: Módulo de deformación longitudinal 
del acero.   Es :  200000.00 MPa 

k2: Coeficiente de valor 1.0 para los 
casos de carga instantánea no repetida 
y 0.5 para los restantes.   k2 :  0.50 

  

s: Tensión de servicio de la armadura 
pasiva en la hipótesis de sección 
fisurada.   s :  92.70 MPa 

sr: Tensión de las armaduras en la 
sección fisurada en el instante en que 
se fisura el hormigón.   sr :  61.54 MPa 

  

Equilibrio de la sección en el instante previo a la 
fisuración del hormigón: 

          

Ntd,Mtd Esfuerzos que originan que la fibra más traccionada 

del hormigón alcance la resistencia a tracción con el mismo 
esfuerzo axil solicitante. 

          

Ntd: Esfuerzo axil (valores positivos indican 
compresión).   Ntd :  0.00 kN 

Mtd,X: Momento flector alrededor del eje 'X'.   Mtd,X :  0.00 kN·m 

Mtd,Y: Momento flector alrededor del eje 'Y'.   Mtd,Y :  182.14 kN·m  
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s

I 
(MPa) 

ε 

21 Ø25 733.00 -145.50 -16.40 -0.000082 

22 Ø25 672.39 -145.50 -16.40 -0.000082 

23 Ø25 593.29 -145.50 -16.40 -0.000082 

24 Ø25 514.18 -145.50 -16.40 -0.000082 

25 Ø25 435.08 -145.50 -16.40 -0.000082 

26 Ø25 355.97 -145.50 -16.40 -0.000082 

27 Ø25 276.87 -145.50 -16.40 -0.000082 

28 Ø25 197.76 -145.50 -16.40 -0.000082 

29 Ø25 118.66 -145.50 -16.40 -0.000082 

30 Ø25 39.55 -145.50 -16.40 -0.000082 

31 Ø25 -39.55 -145.50 -16.40 -0.000082 

32 Ø25 -118.66 -145.50 -16.40 -0.000082 

33 Ø25 -197.76 -145.50 -16.40 -0.000082 

34 Ø25 -276.87 -145.50 -16.40 -0.000082 

35 Ø25 -355.97 -145.50 -16.40 -0.000082 

36 Ø25 -435.08 -145.50 -16.40 -0.000082 

37 Ø25 -514.18 -145.50 -16.40 -0.000082 

38 Ø25 -593.29 -145.50 -16.40 -0.000082 

39 Ø25 -672.39 -145.50 -16.40 -0.000082 

40 Ø25 -733.00 -145.50 -16.40 -0.000082  
  

Equilibrio de la sección en el instante en que se fisura el 
hormigón: 

          

Ntd,Mtd Esfuerzos que originan que la fibra más traccionada 
del hormigón alcance la resistencia a tracción con el mismo 

esfuerzo axil solicitante. 

          

Ntd: Esfuerzo axil (valores positivos indican 
compresión).   Ntd :  0.00 kN 

Mtd,X: Momento flector alrededor del eje 'X'.   Mtd,X :  0.00 kN·m 

Mtd,Y: Momento flector alrededor del eje 'Y'.   Mtd,Y :  182.14 kN·m  
  

 
   
  

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
sr 

(MPa) 
ε 

21 Ø25 733.00 -145.50 -61.54 -0.000308 

22 Ø25 672.39 -145.50 -61.54 -0.000308 

23 Ø25 593.29 -145.50 -61.54 -0.000308 

24 Ø25 514.18 -145.50 -61.54 -0.000308 

25 Ø25 435.08 -145.50 -61.54 -0.000308 

26 Ø25 355.97 -145.50 -61.54 -0.000308 

27 Ø25 276.87 -145.50 -61.54 -0.000308 

28 Ø25 197.76 -145.50 -61.54 -0.000308 

29 Ø25 118.66 -145.50 -61.54 -0.000308 

30 Ø25 39.55 -145.50 -61.54 -0.000308 

31 Ø25 -39.55 -145.50 -61.54 -0.000308 

32 Ø25 -118.66 -145.50 -61.54 -0.000308 

33 Ø25 -197.76 -145.50 -61.54 -0.000308 

34 Ø25 -276.87 -145.50 -61.54 -0.000308 

35 Ø25 -355.97 -145.50 -61.54 -0.000308 

36 Ø25 -435.08 -145.50 -61.54 -0.000308 

37 Ø25 -514.18 -145.50 -61.54 -0.000308 

38 Ø25 -593.29 -145.50 -61.54 -0.000308 

39 Ø25 -672.39 -145.50 -61.54 -0.000308 

40 Ø25 -733.00 -145.50 -61.54 -0.000308  
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes sin 
considerar la resistencia a tracción del hormigón: 

          

Ned,Med Esfuerzos solicitantes.           

Ned: Esfuerzo axil solicitante (valores positivos indican 

compresión).   Ned :  0.00 kN 
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Med,X: Momento flector solicitante alrededor del eje 'X'.   Med,X :  0.00 kN·m 

Med,Y: Momento flector solicitante alrededor del eje 'Y'.   Med,Y :  273.98 kN·m  
  

 
   
  

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

s 

(MPa) 
ε 

21 Ø25 733.00 -145.50 -92.70 -0.000463 

22 Ø25 672.39 -145.50 -92.70 -0.000463 

23 Ø25 593.29 -145.50 -92.70 -0.000463 

24 Ø25 514.18 -145.50 -92.70 -0.000463 

25 Ø25 435.08 -145.50 -92.70 -0.000463 

26 Ø25 355.97 -145.50 -92.70 -0.000463 

27 Ø25 276.87 -145.50 -92.70 -0.000463 

28 Ø25 197.76 -145.50 -92.70 -0.000463 

29 Ø25 118.66 -145.50 -92.70 -0.000463 

30 Ø25 39.55 -145.50 -92.70 -0.000463 

31 Ø25 -39.55 -145.50 -92.70 -0.000463 

32 Ø25 -118.66 -145.50 -92.70 -0.000463 

33 Ø25 -197.76 -145.50 -92.70 -0.000463 

34 Ø25 -276.87 -145.50 -92.70 -0.000463 

35 Ø25 -355.97 -145.50 -92.70 -0.000463 

36 Ø25 -435.08 -145.50 -92.70 -0.000463 

37 Ø25 -514.18 -145.50 -92.70 -0.000463 

38 Ø25 -593.29 -145.50 -92.70 -0.000463 

39 Ø25 -672.39 -145.50 -92.70 -0.000463 

40 Ø25 -733.00 -145.50 -92.70 -0.000463  
   
  

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 

supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Área mínima de armadura (Criterio de CYPE Ingenieros)  
Para garantizar que la armadura dispuesta es mayor o igual que la mínima necesaria 
para asegurar la transmisión de las tracciones del hormigón a las armaduras en el 
momento de producirse la fisuración, se debe satisfacer:  
  

sr ykf 
 

 

  61.54 MPa  500.00 MPa 
  

  

Donde:           

sr: Tensión de las armaduras en la sección fisurada en el 
instante en que se fisura el hormigón.   sr :  61.54 MPa 

fyk: Valor característico del límite elástico de la armadura 

pasiva.   fyk :  500.00 MPa 

Ntd: Esfuerzo axil (valores positivos indican compresión).   Ntd :  0.00 kN 

Mtd,X: Momento flector alrededor del eje 'X'.   Mtd,X :  0.00 kN·m 

Mtd,Y: Momento flector alrededor del eje 'Y'.   Mtd,Y :  182.14 kN·m  
  

  

  

Fisuración por cortante (EHE-08, Artículo 49.3)  
Al cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, el 
control de la fisuración en servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales.  
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3.1.2.1.4.- Comprobaciones de flecha 

Flecha total instantánea para la combinación 
"Cuasipermanente" de acciones 

          

  

La flecha máxima se produce en la sección "2.90 m" para 
la combinación de acciones: Peso propio+0.3Q 1 

          

  

i,tot,max i,tot,limf f
 

 

  7.76 mm  19.33 mm 
 

  

fi,tot,lim: límite establecido para la flecha total 
instantánea   fi,tot,lim :  19.33 mm 

fi,tot,lim= L/300           

L: longitud de referencia   L :  5.80 m 

  

fi,tot,max: valor máximo de la flecha total instantánea   fi,tot,max :  7.76 mm  
  

  

Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones 
Ec 

(MPa) 
Ie 

(cm4) 
fi 

(mm) 
fi 

(mm) 
fi,max 
(mm) 

1 28 días 
Peso 

propio 
Peso propio 28577.00 840000.00 1.10 1.10 1.10 

2 12 meses Q 1 Peso propio+0.3Q 1 30165.10 433442.65 7.76 6.66 7.76  
  

Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 

q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 

fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante 
ti 

fi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, 
calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti 
y ti - 1. 

fi,max: valor máximo de la flecha instantánea producida hasta el instante ti 

Ec: módulo de deformación del hormigón 

0,3
1/2

c i c

i

28
E (t ) exp 0,25 1 E

t

    
       
       

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 

Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles 
combinaciones características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se 
toma siempre el valor más desfavorable calculado hasta ese instante.  

  

  

Escalón ti Q(ti) 
Ie,v,i 

(cm4) 
Ie,i 

(cm4) 

1 28 días Peso propio 840000.00 840000.00 

2 12 meses Peso propio,Q 1 433442.65 433442.65  
  

Siendo:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti           

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el 

escalón de carga "i". Es el valor pésimo de todos los 
calculados hasta dicho instante. 

          

 
i

j i

e,i e,v

J 1

I MIN I






 
 

          

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el 
escalón de carga "i" 

          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor 
pésimo de Ie,v, que se produce para el escalón de 
carga "2" 

          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para 
la combinación "Peso propio+Q 1"   Ie,v :  433442.65 cm4 

Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo 

definidos por la norma en función de la ley de 

momentos resultante. Cuando no es posible la 
equiparación con un único caso tipo, se interpola 
linealmente entre los mismos, de forma que la inercia 
equivalente se puede expresar como combinación de 
las inercias definidas para dichos casos: 

          

Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + 

C2 · Ie,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2 
          

Donde:            
  

  

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos 

simplemente 
apoyados 

Vanos internos de elementos 

continuos 

Vanos externos con 

continuidad sólo en uno 
de los apoyos 

Elementos 

en voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee  
  

i: coeficiente de combinación para el caso 'i'  
  

  

A B C1 C2 D1 D2 

1 0 0 0 0 0  
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Iec: momento de inercia equivalente de la sección de centro de 
vano   Iec :  433442.65 cm4 

Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(1)   Iee1 :  840000.00 cm4 

Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(2)   Iee2 :  840000.00 cm4 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:           

3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
       
     

 
 

          

 
  

  

Sección 
Ib 

(cm4) 
If 

(cm4) 
Mf 

(kN·m) 
Ma 

(kN·m) 
Iei 

(cm4) 

Extremo (1) 840000.00 250003.07 164.956 58.017 840000.00 

Centro de vano 840000.00 427625.87 182.145 753.852 433442.65 

Extremo (2) 840000.00 307231.69 170.037 58.017 840000.00  
  

Siendo: 

Ib: momento de inercia de la sección bruta 

If: momento de inercia de la sección fisurada 

Mf: momento de fisuración de la sección 

Ma: momento flector aplicado en la sección  
  
 

3.1.3.- Resumen de las comprobaciones 
 

3.1.3.1.- Comprobaciones de resistencia 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M 

V-1: P1 - P2 Cumple Cumple 
'0.358 m' 

 = 52.8 

'2.610 m' 

 = 88.8 

CUMPLE 

 = 88.8 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)   

3.1.3.2.- Comprobación de fisuración 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

V-1: P1 - P2 
x: 2.9 m 
Cumple 

N.P.(1) N.P.(1) 
x: 2.9 m 
Cumple 

N.P.(1) 
x: 1.45 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

CUMPLE 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

Notación: 
c: Fisuración por compresión 

Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 

Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 

Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 

tracción del mismo.   

3.1.3.3.- Comprobaciones de flecha 

  

Vigas 

Instantánea 
(Cuasipermanente) 

fi,tot,max  fi,tot,lim 
fi,tot,lim= L/300 

Estado 

V-1: P1 - P2 
fi,tot,max: 7.76 mm 
fi,tot,lim: 19.33 mm 

CUMPLE 
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3.1.4.- Listado de armados 

 
  

Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 157.5x40 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento 
mín. 

[kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Momento 
máx. 

[kN·m] 1085.70 1106.92 1085.70 

x [m] 1.90 2.90 3.90 

Cortante 
mín. 

[kN] -- -37.00 -573.32 

x [m] -- 3.77 5.80 

Cortante 

máx. 
[kN] 573.32 37.00 -- 

x [m] 0.00 2.03 -- 

Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 157.5x40 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 22.62 22.62 22.62 

Nec. 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 98.18 98.18 98.18 

Nec. 88.81 90.50 88.81 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 56.55 56.55 56.55 

Nec. 16.37 13.99 15.73 

F. Instantánea 7.76 mm, L/748 (L: 5.80 m)  
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Cubierta móvil arqueta 2 

 

1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.S. Fisuración. Hormigón: EHE-08 

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700  
  

  

Frecuente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
  

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
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1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

Q 1 Q 1  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.350   

3 1.000 1.500 

4 1.350 1.500  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.000 1.000  
  
 

2.- ESTRUCTURA 
 

2.1.- Pórtico 1 
 

2.1.1.- Geometría 
 

2.1.1.1.- Nudos 

  

Nudos 

Nudo Descripción 

P1 Pilar pasante 

P2 Pilar pasante  
  
 

2.1.1.2.- Vigas 

  

Vigas 

Viga Descripción 
Luz libre 

(m) 
Longitud libre de la viga 

(m) 

P1/P2 160x30 3.30 3.30  
  
 

2.1.2.- Cargas 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) 
y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 

el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 

  

  

P1/P2 

Hipótesis Tipo 
Valores Posiciones Dirección 

P1 P2 L1 L2 Ejes X Y Z 

Q 1 Uniforme 10.000 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0 

Peso propio Uniforme 11.810 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0  
  

3.- RESULTADOS 
 

3.1.- Pórtico 1 
 

3.1.1.- Resultados por hipótesis 
 

3.1.1.1.- Vigas 

Viga P1/P2 

Hipótesis Esf. 
Posiciones 

0.00 0.21 0.26 0.41 0.62 0.83 1.03 1.24 1.44 1.65 1.86 2.06 2.27 2.48 2.68 2.89 3.04 3.09 3.30 

Peso propio N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 19.5 17.1 16.4 14.6 12.2 9.7 7.3 4.9 2.4 0.0 -2.4 -4.9 -7.3 -9.7 -12.2 -14.6 -16.4 -17.1 -19.5 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 2.5 6.3 7.1 9.5 12.3 14.5 16.3 17.6 18.3 18.6 18.3 17.6 16.3 14.5 12.3 9.5 7.1 6.3 2.5 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q 1 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 16.5 14.4 13.9 12.4 10.3 8.3 6.2 4.1 2.1 0.0 -2.1 -4.1 -6.2 -8.2 -10.3 -12.4 -13.9 -14.4 -16.5 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 2.1 5.3 6.0 8.1 10.4 12.3 13.8 14.9 15.5 15.7 15.5 14.9 13.8 12.3 10.4 8.1 6.0 5.3 2.1 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  
 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

55 
   55 

 

3.1.2.- Comprobaciones 
 

3.1.2.1.- V-1: P1 - P2 
 

3.1.2.1.1.- Descripción 

  

Datos de la viga 

 

Geometría 

Dimensiones : 160x30 

Luz libre : 3.3 m 

Recubrimiento geométrico superior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico inferior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico lateral : 3.0 cm 
 

Materiales 

Hormigón : HA-30, Yc=1.5 

Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 

Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15 
 

 
  
 

3.1.2.1.2.- Comprobaciones de resistencia 

V-1: P1 - P2 

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Armadura longitudinal           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin 
(Artículo 69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  50 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  16 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.   Ømax :  16 mm 

  

La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar 
distribuida convenientemente para evitar que queden zonas 
de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre 
dos barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las 
siguientes limitaciones (Artículo 42.3.1): 

          

03 b 300 mm  s
 

 

  80 mm  300 mm 
 

Siendo:           

b0: Espesor bruto del elemento.   b0 :  300 mm 

   
  

  

Estribos           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 

aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 
69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  138 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  12 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la 

armadura transversal.   Ømax :  12 mm  
  

  

  

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Flexión positiva alrededor del eje x:           

En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, la 

cuantía geométrica de armadura principal de tracción l 
con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir: 

          

  l,minl
 

 

  0.00838  0.00280 
 

Donde:           

 0.0028l,min
 

 

  

  l,min :  0.00280   
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Armadura longitudinal mínima para secciones en 
flexión simple o compuesta (Artículo 42.3.2) 

          

Flexión positiva alrededor del eje x:           

En secciones sometidas a flexión simple, la armadura 
principal de tracción debe cumplir la siguiente 

limitación: 

          

s,minAsA
 

 

  35.99 cm²  2.43 cm² 
 

Donde:           

   s,necAs,minA
 

 

  

  As,min :  2.43 cm² 

  

Siendo:           

As,nec: Área de la sección de armadura de 
tracción necesaria por cálculo.   As,nec :  1.73 cm² 


  



s,nec yd

c cd

A f
1.5 12.5

A f


 
 

  

   :  1.402   

  

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  4800.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión 
del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
(EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:           

  

  
rd1,y

1

u1,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.018  

  

  

Donde:           

Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  43.07 kN 

Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por 

compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  2400.00 kN 

  
rd2,y

2

u2,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.047  

  

  

Donde:           

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,y :  43.07 kN 

Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción 
en el alma.   Vu2,y :  914.47 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'0.258 m', para la combinación de hipótesis 

"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua en el alma. 

          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua 
del alma se deduce de la siguiente expresión: 

          

Cortante en la dirección Y:           

u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

  
    

 

 
 

  

  Vu1 :  2400.00 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   

  cd́ 0 K = 1.00
 

 

          

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las 

armaduras.   ´
cd :  -2.05 MPa 

 
 

d s yd

cd

c

N Á f
´

A

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  4800.00 cm² 

A's: Área total de la armadura 

comprimida.   A's :  22.62 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 

2

ck 1cd cdf 60 N/mm f 0.60 f   
 

 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1600.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el 
eje de la pieza.    :  45.0 grados 

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'0.258 m', para la combinación de hipótesis 

"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma. 

          

Cortante en la dirección Y:           
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El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma considerando la contribución de los estribos se 
obtiene como: 

          

 u2 cu suV V V
 

 

  

  Vu2 :  914.47 kN 

  

con un valor mínimo de:           

3 2 1 2

u2,min cv cd 0

c

0.075
V f 0.15 ´ b d

 
         

 

 
 

  

  Vu2,min :  285.63 kN 

  

Donde:           

Vsu: Contribución de la armadura transversal del 
alma a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vsu :  678.60 kN 

 su y ,dV z sen cotg cotg A f
 

        
 

 

          

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo 

de armaduras que forman un ángulo A con la 
directriz de la pieza.   A :  75.40 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  400.00 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de 

hormigón y el eje de la pieza.    :  45.0 grados 

z: Brazo mecánico.   z :  225.00 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a 
esfuerzo cortante.   Vcu :  235.87 kN 

 
1 3

cu l cv cd 0

c

0.15
V 100 f 0.15 ´ b d

 
            

 

 
 

          

Donde:           

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1600.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia 

del hormigón.   c :  1.5 
  

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.89   

200
1 2

d

 
     

 

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a 
cortante en N/mm².   fcv :  30.00 MPa 

2

cv ckf f | 60 N mm 
 

 

          

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´

cd :  0.00 MPa 

d
cd cd

c

N
´ 0.30 f | 12 MPa

A
    

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  4800.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

l: Cuantía geométrica de la armadura 
longitudinal principal de tracción.   l :  0.0101 

  

  


s
l

0

A
0.02

b d

 
 

          

As: Área de la armadura longitudinal 
principal de tracción.   As :  40.21 cm² 

  

Separación de las armaduras transversales           

Cortante en la dirección Y:           

La separación longitudinal st entre armaduras transversales 
debe cumplir la siguiente condición para asegurar un 

adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua: 

          

 rd u1 t

1
V V s 0.75 d 1 cotg 600 mm

5
        

 
 

  150 mm  188 mm 
 

Donde:           

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

  

La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras 
transversales debe cumplir la condición siguiente: 

          

  t,transs 2 d 350 mm
 

 

  213 mm  350 mm 
 

  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.           

Cortante en la dirección Y:           

y ,d ct,m

0

A f f
b

sen 7.5

 


 




 
 

  334.1754  62.9881 
 

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo de 

armaduras que forman un ángulo A con la directriz 
de la pieza.   A :  75.40 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  434.78 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1600.00 mm 

fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.90 MPa 
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2/3

ct,m ckf 0.30 f 
 

 

          

Siendo:           

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones 
no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'1.444 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de 
momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". 

          

Se debe satisfacer:           

  

2 2 2

ed ed,x ed,y

1 2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
  

 

 
 

  

   :  0.125  

  

  

Comprobación de resistencia de la sección (1)           

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, 
incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según 
42.2.1: 

          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  0.00 kN 

Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  48.63 kN·m 

  Med,y :  0.00 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de 
la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  0.00 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  388.68 kN·m 

  MRd,y :  0.00 kN·m 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se 
efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo 
42.1): 

          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación 
en determinadas fibras de la sección, definidas por los 

dominios de deformación de agotamiento. 
 

          

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

          

(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen 
iguales a las del hormigón que las envuelve. 

 

          

(d) Diagramas de cálculo. 
 

          

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del 
hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 

considera la resistencia del hormigón a tracción. 
 

          

 
  

  
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en 

compresión el valor: 
          

ck
cd cc

c

f
f   



 
 

          

cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 
cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión 
debido a cargas de larga duración.   cc :  1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del 

acero de las armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:           




yk

yd

s

f
f

 
 

          

fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones 
generales de equilibrio de fuerzas y de momentos. 

 

          

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las 
mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -752.00 102.00 +116.59 +0.000583 

2 Ø12 -683.58 102.00 +116.59 +0.000583 

3 Ø12 -603.16 102.00 +116.59 +0.000583 

4 Ø12 -522.74 102.00 +116.59 +0.000583 

5 Ø12 -442.32 102.00 +116.59 +0.000583 

6 Ø12 -361.89 102.00 +116.59 +0.000583 

7 Ø12 -281.47 102.00 +116.59 +0.000583 

8 Ø12 -201.05 102.00 +116.59 +0.000583 

9 Ø12 -120.63 102.00 +116.59 +0.000583 

10 Ø12 -40.21 102.00 +116.59 +0.000583 

11 Ø12 40.21 102.00 +116.59 +0.000583 

12 Ø12 120.63 102.00 +116.59 +0.000583 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

13 Ø12 201.05 102.00 +116.59 +0.000583 

14 Ø12 281.47 102.00 +116.59 +0.000583 

15 Ø12 361.89 102.00 +116.59 +0.000583 

16 Ø12 442.32 102.00 +116.59 +0.000583 

17 Ø12 522.74 102.00 +116.59 +0.000583 

18 Ø12 603.16 102.00 +116.59 +0.000583 

19 Ø12 683.58 102.00 +116.59 +0.000583 

20 Ø12 752.00 102.00 +116.59 +0.000583 

21 Ø16 750.00 -100.00 -434.78 -0.009950 

22 Ø16 683.58 -100.00 -434.78 -0.009950 

23 Ø16 603.16 -100.00 -434.78 -0.009950 

24 Ø16 522.74 -100.00 -434.78 -0.009950 

25 Ø16 442.32 -100.00 -434.78 -0.009950 

26 Ø16 361.89 -100.00 -434.78 -0.009950 

27 Ø16 281.47 -100.00 -434.78 -0.009950 

28 Ø16 201.05 -100.00 -434.78 -0.009950 

29 Ø16 120.63 -100.00 -434.78 -0.009950 

30 Ø16 40.21 -100.00 -434.78 -0.009950 

31 Ø16 -40.21 -100.00 -434.78 -0.009950 

32 Ø16 -120.63 -100.00 -434.78 -0.009950 

33 Ø16 -201.05 -100.00 -434.78 -0.009950 

34 Ø16 -281.47 -100.00 -434.78 -0.009950 

35 Ø16 -361.89 -100.00 -434.78 -0.009950 

36 Ø16 -442.32 -100.00 -434.78 -0.009950 

37 Ø16 -522.74 -100.00 -434.78 -0.009950 

38 Ø16 -603.16 -100.00 -434.78 -0.009950 

39 Ø16 -683.58 -100.00 -434.78 -0.009950 

40 Ø16 -750.00 -100.00 -434.78 -0.009950  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 1484.62 0.00 125.92 

Cs 263.72 0.00 102.00 

T 1748.35 0.00 -100.00  
  

  Rd c sN C C T
 

 

  

  NRd :  0.00 kN 

  

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e
 

 

  

  MRd,x :  388.68 kN·m 
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Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  MRd,y :  0.00 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1484.62 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  263.72 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  1748.35 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  125.92 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 

acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  102.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 
en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -100.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0031 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0100   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  20.00 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.78 MPa 

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -752.00 102.00 +12.73 +0.000064 

2 Ø12 -683.58 102.00 +12.73 +0.000064 

3 Ø12 -603.16 102.00 +12.73 +0.000064 

4 Ø12 -522.74 102.00 +12.73 +0.000064 

5 Ø12 -442.32 102.00 +12.73 +0.000064 

6 Ø12 -361.89 102.00 +12.73 +0.000064 

7 Ø12 -281.47 102.00 +12.73 +0.000064 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

8 Ø12 -201.05 102.00 +12.73 +0.000064 

9 Ø12 -120.63 102.00 +12.73 +0.000064 

10 Ø12 -40.21 102.00 +12.73 +0.000064 

11 Ø12 40.21 102.00 +12.73 +0.000064 

12 Ø12 120.63 102.00 +12.73 +0.000064 

13 Ø12 201.05 102.00 +12.73 +0.000064 

14 Ø12 281.47 102.00 +12.73 +0.000064 

15 Ø12 361.89 102.00 +12.73 +0.000064 

16 Ø12 442.32 102.00 +12.73 +0.000064 

17 Ø12 522.74 102.00 +12.73 +0.000064 

18 Ø12 603.16 102.00 +12.73 +0.000064 

19 Ø12 683.58 102.00 +12.73 +0.000064 

20 Ø12 752.00 102.00 +12.73 +0.000064 

21 Ø16 750.00 -100.00 -55.29 -0.000276 

22 Ø16 683.58 -100.00 -55.29 -0.000276 

23 Ø16 603.16 -100.00 -55.29 -0.000276 

24 Ø16 522.74 -100.00 -55.29 -0.000276 

25 Ø16 442.32 -100.00 -55.29 -0.000276 

26 Ø16 361.89 -100.00 -55.29 -0.000276 

27 Ø16 281.47 -100.00 -55.29 -0.000276 

28 Ø16 201.05 -100.00 -55.29 -0.000276 

29 Ø16 120.63 -100.00 -55.29 -0.000276 

30 Ø16 40.21 -100.00 -55.29 -0.000276 

31 Ø16 -40.21 -100.00 -55.29 -0.000276 

32 Ø16 -120.63 -100.00 -55.29 -0.000276 

33 Ø16 -201.05 -100.00 -55.29 -0.000276 

34 Ø16 -281.47 -100.00 -55.29 -0.000276 

35 Ø16 -361.89 -100.00 -55.29 -0.000276 

36 Ø16 -442.32 -100.00 -55.29 -0.000276 

37 Ø16 -522.74 -100.00 -55.29 -0.000276 

38 Ø16 -603.16 -100.00 -55.29 -0.000276 

39 Ø16 -683.58 -100.00 -55.29 -0.000276 

40 Ø16 -750.00 -100.00 -55.29 -0.000276  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 193.54 0.00 121.22 

Cs 28.79 0.00 102.00 

T 222.33 0.00 -100.00  
  

ed c sN C C T  
 

  



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

61 
   61 

 

 

  Ned :  0.00 kN 

  

ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
 

 

  

  Med,x :  48.63 kN·m 

  

ed,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  Med,y :  0.00 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  193.54 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  28.79 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  222.33 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  121.22 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  102.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 
en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -100.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0001 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0003   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  2.78 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  55.29 MPa  
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3.1.2.1.3.- Comprobación de fisuración 

V-1: P1 - P2 

Fisuración por compresión (EHE-08, Artículo 49.2.1)  
Se debe satisfacer:           

  

c ck,j0.60 f  
 

 

  1.61 MPa  21.15 MPa 
  

  

La tensión de compresión máxima se produce en un punto situado a una distancia de 

1.650 m del nudo P1, para la combinación de acciones PP+0.3·Q1. 

Donde:  
  

c: Tensión de compresión del hormigón.   c :  1.61 MPa 

fck,j: Resistencia característica del hormigón a la edad de 'j' días. 
Se adopta j = 120.   fck,j :  35.24 MPa 

 ck,j cc ck,28 ccf f 8 MPa 1      
 

 

          

Donde:           

fck,28: Resistencia característica del hormigón a la edad 
de 28 días.   fck,28 :  30.00 MPa 

cc: Coeficiente que depende de la edad del hormigón.   cc :  1.14   

28
s 1

j

cc e

  
    

    

 
 

          

Donde:           

s: Coeficiente que depende del tipo de 
cemento. Se adopta el valor correspondiente 
a cementos normales.   s :  0.25 

  

  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de la 
combinación: 

          

Ned: Esfuerzo axil solicitante (valores positivos indican 

compresión).   Ned :  0.00 kN 

Med,X: Momento flector solicitante alrededor del eje 'X'.   Med,X :  0.00 kN·m 

Med,Y: Momento flector solicitante alrededor del eje 'Y'.   Med,Y :  23.28 kN·m  
  

 
  

  

Fisuración por tracción: Cara superior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral derecha (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 

supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara inferior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Área mínima de armadura (Criterio de CYPE Ingenieros)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 
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Fisuración por cortante (EHE-08, Artículo 49.3)  
Al cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, el 
control de la fisuración en servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales.  
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3.1.2.1.4.- Comprobaciones de flecha 

Flecha total a plazo infinito para la combinación 
"Cuasipermanente" de acciones 

          

  

La flecha máxima se produce en la sección "1.65 m" para 
la combinación de acciones: Peso propio+0.3Q 1 

          

  

T,max T,limf f
 

 

  0.58 mm  11.00 mm 
 

  

fT,lim: límite establecido para la flecha total a plazo 
infinito   fT,lim :  11.00 mm 

fT,lim= L/300           

L: longitud de referencia   L :  3.30 m 

  

fT,max: valor máximo de la flecha total   fT,max :  0.58 mm 

  

Flecha total a plazo infinito            
  

 
  

  

Escalón de carga 
ti 

(días) 
tf 

(días) 
f0(ti) 
(mm) 

fi(ti) 
(mm) 

f(ti) 
(mm) 

fdif(t0,tf) 
(mm) 

ftot(tf) 
(mm) 

ftot,max(tf) 
(mm) 

1-2 28 360 0.00 0.22 0.22 0.16 0.38 0.38 

2- 360  0.38 0.04 0.42 0.16 0.58 0.58  
  

Donde:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado           

f0(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, antes de aplicar la carga de ti           

fi(ti): incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el 
instante ti 

          

f(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, después de aplicar la carga de ti           

fdif(t0,tf): flecha total diferida producida en el intervalo (ti,tf)           

ftot(tf): flecha total producida hasta el instante tf           

ftot,max(tf): flecha total máxima producida hasta el instante tf           

  

Flecha instantánea            
  

  

Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones 
Ec 

(MPa) 
Ie 

(cm4) 
fi 

(mm) 
fi 

(mm) 
fi,max 
(mm) 

1 28 días 
Peso 

propio 
Peso propio 28577.00 360000.00 0.22 0.22 0.22 

2 12 meses Q 1 Peso propio+0.3Q 1 30165.10 360000.00 0.26 0.04 0.26  
  

Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 

q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 

fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante 
ti 

fi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, 

calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti 
y ti - 1. 

fi,max: valor máximo de la flecha instantánea producida hasta el instante ti 

Ec: módulo de deformación del hormigón 

0,3
1/2

c i c

i

28
E (t ) exp 0,25 1 E

t

    
       
       

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 

Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles 
combinaciones características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se 
toma siempre el valor más desfavorable calculado hasta ese instante.  
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Escalón ti Q(ti) 
Ie,v,i 

(cm4) 
Ie,i 

(cm4) 

1 28 días Peso propio 360000.00 360000.00 

2 12 meses Peso propio,Q 1 360000.00 360000.00  
  

Siendo:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti           

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el 
escalón de carga "i". Es el valor pésimo de todos los 
calculados hasta dicho instante. 

          

 
i

j i

e,i e,v

J 1

I MIN I






 
 

          

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el 

escalón de carga "i" 
          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor 
pésimo de Ie,v, que se produce para el escalón de 
carga "2" 

          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para 
la combinación "Peso propio+Q 1"   Ie,v :  360000.00 cm4 

Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo 

definidos por la norma en función de la ley de 
momentos resultante. Cuando no es posible la 
equiparación con un único caso tipo, se interpola 
linealmente entre los mismos, de forma que la inercia 
equivalente se puede expresar como combinación de 
las inercias definidas para dichos casos: 

          

Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + 

C2 · Ie,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2 
          

Donde:            
  

  

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos 
simplemente 

apoyados 

Vanos internos de elementos 
continuos 

Vanos externos con 
continuidad sólo en uno 

de los apoyos 

Elementos 
en voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee  
  

i: coeficiente de combinación para el caso 'i'  
  

  

A B C1 C2 D1 D2 

0.92 0 0 0 0.038 0.038  
  

Iec: momento de inercia equivalente de la sección de centro de 
vano   Iec :  360000.00 

Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(1)   Iee1 :  360000.00 

Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(2)   Iee2 :  360000.00 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:         

3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
       
     

 
 

        

 
  

  

Sección 
Ib 

(cm4) 
If 

(cm4) 
Mf 

(kN·m) 
Ma 

(kN·m) 
Iei 

(cm4) 

Extremo (1) 360000.00 96330.29 100.284 5.398 360000.00 

Centro de vano 360000.00 105207.97 101.320 35.087 360000.00 

Extremo (2) 360000.00 105207.97 101.320 5.398 360000.00  
  

Siendo: 

Ib: momento de inercia de la sección bruta 

If: momento de inercia de la sección fisurada 

Mf: momento de fisuración de la sección 

Ma: momento flector aplicado en la sección 

  

Flecha diferida 

Se obtiene como la suma de las flechas diferidas producidas para cada escalón de carga. (fdif(ti,tf)) 

 dif,tot dif i ff f t ,t
 

 

fdif(ti,tf): flecha diferida por escalón de carga.Se calcula como la suma de las flechas diferidas producidas por cada 
carga aplicada durante el intervalo de tiempo del escalón de carga: 

    dif i f i i ff t ,t f t ,t   
 

  
  

  

Intervalo de carga ti tf Combinación de acciones 
fi 

(mm) 
fi 

(mm) 
(ti) (tf) (ti,tf) 

fdif(ti,tf) 
(mm) 

1-2 
28 

días 
12 

meses 
Peso propio 0.22 0.22 0.67 1.40 0.73 0.16 

2- 
12 

meses 
 Peso propio+0.3Q 1 0.04 0.26 1.40 2.00 0.60 0.16 

 
  

Donde:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado           
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fi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, 
calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes 
ti y ti - 1. 

          

(ti): coeficiente de duración de carga para el instante inicial del intervalo de 
carga 

          

(tf): coeficiente de duración de carga para el instante final del intervalo de 
carga 

          

(ti,tf): factor de cálculo de la flecha diferida para el intervalo de carga (ti,tf)           

     i f f it ,t t t      
 

 

          

   
  
 

3.1.3.- Resumen de las comprobaciones 
 

3.1.3.1.- Comprobaciones de resistencia 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M 

V-1: P1 - P2 Cumple Cumple 
'0.258 m' 

 = 4.7 

'1.444 m' 

 = 12.5 

CUMPLE 

 = 12.5 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 

Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)   

3.1.3.2.- Comprobación de fisuración 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

V-1: P1 - P2 
x: 1.65 m 
Cumple 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 

CUMPLE 

Notación: 
c: Fisuración por compresión 

Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 

Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 

Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 
tracción del mismo.   

3.1.3.3.- Comprobaciones de flecha 

  

Vigas 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= L/300 

Estado 

V-1: P1 - P2 
fT,max: 0.58 mm 

fT,lim: 11.00 mm 
CUMPLE 

 

  

  
 

3.1.4.- Listado de armados 

 
  

Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 160x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento 
mín. 

[kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Momento 
máx. 

[kN·m] 42.71 48.63 42.71 

x [m] 1.03 1.65 2.27 
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Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 160x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante 

mín. 
[kN] -- -12.76 -51.06 

x [m] -- 2.06 3.30 

Cortante 
máx. 

[kN] 51.06 12.76 -- 

x [m] 0.00 1.24 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 22.62 22.62 22.62 

Nec. 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 40.21 40.21 40.21 

Nec. 13.44 13.44 13.44 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 75.40 75.40 75.40 

Nec. 14.21 14.21 14.21 

F. A plazo infinito 0.58 mm, L/5727 (L: 3.30 m)  
  



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

68 
   68 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

69 
   69 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

70 
   70 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

71 
   71 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

72 
   72 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

73 
   73 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

74 
   74 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

75 
   75 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

76 
   76 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

77 
   77 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

78 
   78 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

79 
   79 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

80 
   80 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

81 
   81 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

82 
   82 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

83 
   83 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

84 
   84 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

85 
   85 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 08 – Càlculs mecànics i estructural 

    

86 
   86 

 

Cubierta móvil arqueta 11 

 

1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.S. Fisuración. Hormigón: EHE-08 

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700  
  

  

Frecuente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
  

  

Cuasipermanente 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
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1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

Q 1 Q 1  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.350   

3 1.000 1.500 

4 1.350 1.500  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP Q 1 

1 1.000   

2 1.000 1.000  
  
 

2.- ESTRUCTURA 
 

2.1.- Pórtico 1 
 

2.1.1.- Geometría 
 

2.1.1.1.- Nudos 

  

Nudos 

Nudo Descripción 

P1 Pilar pasante 

P2 Pilar pasante  
  
 

2.1.1.2.- Vigas 

  

Vigas 

Viga Descripción 
Luz libre 

(m) 
Longitud libre de la viga 

(m) 

P1/P2 157.5x30 4.90 4.90  
  
 

2.1.2.- Cargas 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) 
y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 

el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 

  

  

P1/P2 

Hipótesis Tipo 
Valores Posiciones Dirección 

P1 P2 L1 L2 Ejes X Y Z 

Q 1 Uniforme 10.000 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0 

Peso propio Uniforme 11.810 -- -- -- Globales 0.0 0.0 -1.0  
  

3.- RESULTADOS 
 

3.1.- Pórtico 1 
 

3.1.1.- Resultados por hipótesis 
 

3.1.1.1.- Vigas 

Viga P1/P2 

Hipótesis Esf. 
Posiciones 

0.00 0.26 0.31 0.61 0.92 1.23 1.53 1.84 2.14 2.45 2.76 3.06 3.37 3.68 3.98 4.29 4.59 4.64 4.90 

Peso propio N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 28.9 25.9 25.3 21.7 18.1 14.5 10.9 7.2 3.6 0.0 -3.6 -7.2 -10.9 -14.5 -18.1 -21.7 -25.3 -25.9 -28.9 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 3.7 10.7 12.0 19.2 25.3 30.3 34.1 36.9 38.6 39.1 38.6 36.9 34.1 30.3 25.3 19.2 12.0 10.7 3.7 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q 1 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Vz 24.5 21.9 21.4 18.4 15.3 12.3 9.2 6.1 3.1 0.0 -3.1 -6.1 -9.2 -12.2 -15.3 -18.4 -21.4 -21.9 -24.5 

  Mt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  My 3.1 9.0 10.2 16.3 21.4 25.6 28.9 31.3 32.7 33.1 32.7 31.3 28.9 25.6 21.4 16.3 10.2 9.0 3.1 

  Mz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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3.1.2.- Comprobaciones 
 

3.1.2.1.- V-1: P1 - P2 
 

3.1.2.1.1.- Descripción 

  

Datos de la viga 

 

Geometría 

Dimensiones : 157.5x30 

Luz libre : 4.9 m 

Recubrimiento geométrico superior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico inferior : 3.0 cm 

Recubrimiento geométrico lateral : 3.0 cm 
 

Materiales 

Hormigón : HA-30, Yc=1.5 

Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 

Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15 
  

  
 

3.1.2.1.2.- Comprobaciones de resistencia 

V-1: P1 - P2 

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Armadura longitudinal           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 
aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin 
(Artículo 69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  49 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  16 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.   Ømax :  16 mm 

  

La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar 
distribuida convenientemente para evitar que queden zonas 
de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre 
dos barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las 
siguientes limitaciones (Artículo 42.3.1): 

          

03 b 300 mm  s
 

 

  79 mm  300 mm 
 

Siendo:           

b0: Espesor bruto del elemento.   b0 :  300 mm 

   
  

  

Estribos           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras 

aisladas consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 
69.4.1.1): 

          

l mind s
 

 

  138 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

1s 20 mm
 

 

  

  s1 :  20 mm 

  

2 as 1.25 d 
 

 

  

  s2 :  19 mm 

  

3 maxs  
 

 

  

  s3 :  12 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la 

armadura transversal.   Ømax :  12 mm  
  

  

  

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Flexión positiva alrededor del eje x:           

En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, la 

cuantía geométrica de armadura principal de tracción l 
con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir: 

          

  l,minl
 

 

  0.00851  0.00280 
 

Donde:           

 0.0028l,min
 

 

  

  l,min :  0.00280   
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Armadura longitudinal mínima para secciones en 
flexión simple o compuesta (Artículo 42.3.2) 

          

Flexión positiva alrededor del eje x:           

En secciones sometidas a flexión simple, la armadura 
principal de tracción debe cumplir la siguiente 

limitación: 

          

s,minAsA
 

 

  35.99 cm²  3.54 cm² 
 

Donde:           

   s,necAs,minA
 

 

  

  As,min :  3.54 cm² 

  

Siendo:           

As,nec: Área de la sección de armadura de 
tracción necesaria por cálculo.   As,nec :  2.63 cm² 


  



s,nec yd

c cd

A f
1.5 12.5

A f


 
 

  

   :  1.349   

  

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  4725.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión 
del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
(EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:           

  

  
rd1,y

1

u1,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.029  

  

  

Donde:           

Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  67.83 kN 

Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por 

compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  2362.50 kN 

  
rd2,y

2

u2,y

V
1

V

 
 

  

   :  0.074  

  

  

Donde:           

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,y :  67.83 kN 

Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción 
en el alma.   Vu2,y :  912.01 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'0.258 m', para la combinación de hipótesis 

"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua en el alma. 

          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua 
del alma se deduce de la siguiente expresión: 

          

Cortante en la dirección Y:           

u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

  
    

 

 
 

  

  Vu1 :  2362.50 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   

  cd́ 0 K = 1.00
 

 

          

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las 

armaduras.   ´
cd :  -2.08 MPa 

 
 

d s yd

cd

c

N Á f
´

A

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  4725.00 cm² 

A's: Área total de la armadura 

comprimida.   A's :  22.62 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 

2

ck 1cd cdf 60 N/mm f 0.60 f   
 

 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 
hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 
longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el 
eje de la pieza.    :  45.0 grados 

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'0.258 m', para la combinación de hipótesis 

"1.35·PP+1.5·Q1". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma. 

          

Cortante en la dirección Y:           
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El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma considerando la contribución de los estribos se 
obtiene como: 

          

 u2 cu suV V V
 

 

  

  Vu2 :  912.01 kN 

  

con un valor mínimo de:           

3 2 1 2

u2,min cv cd 0

c

0.075
V f 0.15 ´ b d

 
         

 

 
 

  

  Vu2,min :  281.17 kN 

  

Donde:           

Vsu: Contribución de la armadura transversal del 
alma a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vsu :  678.60 kN 

 su y ,dV z sen cotg cotg A f
 

        
 

 

          

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo 

de armaduras que forman un ángulo A con la 
directriz de la pieza.   A :  75.40 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  400.00 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de 

hormigón y el eje de la pieza.    :  45.0 grados 

z: Brazo mecánico.   z :  225.00 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a 
esfuerzo cortante.   Vcu :  233.41 kN 

 
1 3

cu l cv cd 0

c

0.15
V 100 f 0.15 ´ b d

 
            

 

 
 

          

Donde:           

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia 

del hormigón.   c :  1.5 
  

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.89   

200
1 2

d

 
     

 

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a 
cortante en N/mm².   fcv :  30.00 MPa 

2

cv ckf f | 60 N mm 
 

 

          

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón 

(compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las 
armaduras.   ´

cd :  0.00 MPa 

d
cd cd

c

N
´ 0.30 f | 12 MPa

A
    

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  0.00 kN 

Ac: Área total de la sección de 
hormigón.   Ac :  4725.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

l: Cuantía geométrica de la armadura 
longitudinal principal de tracción.   l :  0.0102 

  

  


s
l

0

A
0.02

b d

 
 

          

As: Área de la armadura longitudinal 
principal de tracción.   As :  40.21 cm² 

  

Separación de las armaduras transversales           

Cortante en la dirección Y:           

La separación longitudinal st entre armaduras transversales 
debe cumplir la siguiente condición para asegurar un 

adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua: 

          

 rd u1 t

1
V V s 0.75 d 1 cotg 600 mm

5
        

 
 

  150 mm  188 mm 
 

Donde:           

d: Canto útil de la sección en mm referido a la 
armadura longitudinal de flexión.   d :  250.00 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

  

La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras 
transversales debe cumplir la condición siguiente: 

          

  t,transs 2 d 350 mm
 

 

  209 mm  350 mm 
 

  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.           

Cortante en la dirección Y:           

y ,d ct,m

0

A f f
b

sen 7.5

 


 




 
 

  334.1754  62.0039 
 

Donde:           

A: Área por unidad de longitud de cada grupo de 

armaduras que forman un ángulo A con la directriz 
de la pieza.   A :  75.40 cm²/m 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura A.   fy,d :  434.78 MPa 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  1575.00 mm 

fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.90 MPa 
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2/3

ct,m ckf 0.30 f 
 

 

          

Siendo:           

fck: Resistencia característica del 
hormigón.   fck :  30.00 MPa 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones 
no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
'2.450 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de 
momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". 

          

Se debe satisfacer:           

  

2 2 2

ed ed,x ed,y

1 2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
  

 

 
 

  

   :  0.264  

  

  

Comprobación de resistencia de la sección (1)           

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, 
incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según 
42.2.1: 

          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  0.00 kN 

Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  102.54 kN·m 

  Med,y :  0.00 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de 
la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  0.00 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  388.15 kN·m 

  MRd,y :  0.00 kN·m 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se 
efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo 
42.1): 

          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación 
en determinadas fibras de la sección, definidas por los 

dominios de deformación de agotamiento. 
 

          

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

          

(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen 
iguales a las del hormigón que las envuelve. 

 

          

(d) Diagramas de cálculo. 
 

          

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del 
hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 

considera la resistencia del hormigón a tracción. 
 

          

 
  

  
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 

c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en 

compresión el valor: 
          

ck
cd cc

c

f
f   



 
 

          

cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 
cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión 
debido a cargas de larga duración.   cc :  1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del 

acero de las armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:           




yk

yd

s

f
f

 
 

          

fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones 
generales de equilibrio de fuerzas y de momentos. 

 

          

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las 
mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -739.50 102.00 +120.97 +0.000605 

2 Ø12 -672.39 102.00 +120.97 +0.000605 

3 Ø12 -593.29 102.00 +120.97 +0.000605 

4 Ø12 -514.18 102.00 +120.97 +0.000605 

5 Ø12 -435.08 102.00 +120.97 +0.000605 

6 Ø12 -355.97 102.00 +120.97 +0.000605 

7 Ø12 -276.87 102.00 +120.97 +0.000605 

8 Ø12 -197.76 102.00 +120.97 +0.000605 

9 Ø12 -118.66 102.00 +120.97 +0.000605 

10 Ø12 -39.55 102.00 +120.97 +0.000605 

11 Ø12 39.55 102.00 +120.97 +0.000605 

12 Ø12 118.66 102.00 +120.97 +0.000605 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

13 Ø12 197.76 102.00 +120.97 +0.000605 

14 Ø12 276.87 102.00 +120.97 +0.000605 

15 Ø12 355.97 102.00 +120.97 +0.000605 

16 Ø12 435.08 102.00 +120.97 +0.000605 

17 Ø12 514.18 102.00 +120.97 +0.000605 

18 Ø12 593.29 102.00 +120.97 +0.000605 

19 Ø12 672.39 102.00 +120.97 +0.000605 

20 Ø12 739.50 102.00 +120.97 +0.000605 

21 Ø16 737.50 -100.00 -434.78 -0.009950 

22 Ø16 672.39 -100.00 -434.78 -0.009950 

23 Ø16 593.29 -100.00 -434.78 -0.009950 

24 Ø16 514.18 -100.00 -434.78 -0.009950 

25 Ø16 435.08 -100.00 -434.78 -0.009950 

26 Ø16 355.97 -100.00 -434.78 -0.009950 

27 Ø16 276.87 -100.00 -434.78 -0.009950 

28 Ø16 197.76 -100.00 -434.78 -0.009950 

29 Ø16 118.66 -100.00 -434.78 -0.009950 

30 Ø16 39.55 -100.00 -434.78 -0.009950 

31 Ø16 -39.55 -100.00 -434.78 -0.009950 

32 Ø16 -118.66 -100.00 -434.78 -0.009950 

33 Ø16 -197.76 -100.00 -434.78 -0.009950 

34 Ø16 -276.87 -100.00 -434.78 -0.009950 

35 Ø16 -355.97 -100.00 -434.78 -0.009950 

36 Ø16 -435.08 -100.00 -434.78 -0.009950 

37 Ø16 -514.18 -100.00 -434.78 -0.009950 

38 Ø16 -593.29 -100.00 -434.78 -0.009950 

39 Ø16 -672.39 -100.00 -434.78 -0.009950 

40 Ø16 -737.50 -100.00 -434.78 -0.009950  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 1474.72 0.00 125.72 

Cs 273.62 0.00 102.00 

T 1748.35 0.00 -100.00  
  

  Rd c sN C C T
 

 

  

  NRd :  0.00 kN 

  

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e
 

 

  

  MRd,x :  388.15 kN·m 
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Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  MRd,y :  0.00 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1474.72 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  273.62 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  1748.35 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  125.72 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 

acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  102.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 
en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -100.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0031 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0100   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  20.00 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  434.78 MPa 

   
  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -739.50 102.00 +28.08 +0.000140 

2 Ø12 -672.39 102.00 +28.08 +0.000140 

3 Ø12 -593.29 102.00 +28.08 +0.000140 

4 Ø12 -514.18 102.00 +28.08 +0.000140 

5 Ø12 -435.08 102.00 +28.08 +0.000140 

6 Ø12 -355.97 102.00 +28.08 +0.000140 

7 Ø12 -276.87 102.00 +28.08 +0.000140 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

8 Ø12 -197.76 102.00 +28.08 +0.000140 

9 Ø12 -118.66 102.00 +28.08 +0.000140 

10 Ø12 -39.55 102.00 +28.08 +0.000140 

11 Ø12 39.55 102.00 +28.08 +0.000140 

12 Ø12 118.66 102.00 +28.08 +0.000140 

13 Ø12 197.76 102.00 +28.08 +0.000140 

14 Ø12 276.87 102.00 +28.08 +0.000140 

15 Ø12 355.97 102.00 +28.08 +0.000140 

16 Ø12 435.08 102.00 +28.08 +0.000140 

17 Ø12 514.18 102.00 +28.08 +0.000140 

18 Ø12 593.29 102.00 +28.08 +0.000140 

19 Ø12 672.39 102.00 +28.08 +0.000140 

20 Ø12 739.50 102.00 +28.08 +0.000140 

21 Ø16 737.50 -100.00 -116.94 -0.000585 

22 Ø16 672.39 -100.00 -116.94 -0.000585 

23 Ø16 593.29 -100.00 -116.94 -0.000585 

24 Ø16 514.18 -100.00 -116.94 -0.000585 

25 Ø16 435.08 -100.00 -116.94 -0.000585 

26 Ø16 355.97 -100.00 -116.94 -0.000585 

27 Ø16 276.87 -100.00 -116.94 -0.000585 

28 Ø16 197.76 -100.00 -116.94 -0.000585 

29 Ø16 118.66 -100.00 -116.94 -0.000585 

30 Ø16 39.55 -100.00 -116.94 -0.000585 

31 Ø16 -39.55 -100.00 -116.94 -0.000585 

32 Ø16 -118.66 -100.00 -116.94 -0.000585 

33 Ø16 -197.76 -100.00 -116.94 -0.000585 

34 Ø16 -276.87 -100.00 -116.94 -0.000585 

35 Ø16 -355.97 -100.00 -116.94 -0.000585 

36 Ø16 -435.08 -100.00 -116.94 -0.000585 

37 Ø16 -514.18 -100.00 -116.94 -0.000585 

38 Ø16 -593.29 -100.00 -116.94 -0.000585 

39 Ø16 -672.39 -100.00 -116.94 -0.000585 

40 Ø16 -737.50 -100.00 -116.94 -0.000585  
   
  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 406.70 0.00 120.56 

Cs 63.52 0.00 102.00 

T 470.23 0.00 -100.00  
  

ed c sN C C T  
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  Ned :  0.00 kN 

  

ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
 

 

  

  Med,x :  102.54 kN·m 

  

ed,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
 

 

  

  Med,y :  0.00 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  406.70 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  63.52 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  470.23 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
hormigón en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  120.56 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el 
acero en la dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  102.00 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero 
en la dirección de los ejes X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  -100.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de 
hormigón.   cmax :  0.0003 

  

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0006   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  5.77 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  116.94 MPa  
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3.1.2.1.3.- Comprobación de fisuración 

V-1: P1 - P2 

Fisuración por compresión (EHE-08, Artículo 49.2.1)  
Se debe satisfacer:           

  

c ck,j0.60 f  
 

 

  3.39 MPa  21.15 MPa 
  

  

La tensión de compresión máxima se produce en un punto situado a una distancia de 

2.450 m del nudo P1, para la combinación de acciones PP+0.3·Q1. 

Donde:  
  

c: Tensión de compresión del hormigón.   c :  3.39 MPa 

fck,j: Resistencia característica del hormigón a la edad de 'j' días. 
Se adopta j = 120.   fck,j :  35.24 MPa 

 ck,j cc ck,28 ccf f 8 MPa 1      
 

 

          

Donde:           

fck,28: Resistencia característica del hormigón a la edad 
de 28 días.   fck,28 :  30.00 MPa 

cc: Coeficiente que depende de la edad del hormigón.   cc :  1.14   

28
s 1

j

cc e

  
    

    

 
 

          

Donde:           

s: Coeficiente que depende del tipo de 
cemento. Se adopta el valor correspondiente 
a cementos normales.   s :  0.25 

  

  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de la 
combinación: 

          

Ned: Esfuerzo axil solicitante (valores positivos indican 

compresión).   Ned :  0.00 kN 

Med,X: Momento flector solicitante alrededor del eje 'X'.   Med,X :  0.00 kN·m 

Med,Y: Momento flector solicitante alrededor del eje 'Y'.   Med,Y :  49.07 kN·m  
  

 
  

  

Fisuración por tracción: Cara superior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral derecha (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara inferior (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda (EHE-08, Artículo 49.2.3)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 

supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Área mínima de armadura (Criterio de CYPE Ingenieros)  
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 

  

  

Fisuración por cortante (EHE-08, Artículo 49.3)  
Al cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, el 
control de la fisuración en servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales.  
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3.1.2.1.4.- Comprobaciones de flecha 

Flecha total a plazo infinito para la combinación 
"Cuasipermanente" de acciones 

          

  

La flecha máxima se produce en la sección "2.45 m" para 
la combinación de acciones: Peso propio+0.3Q 1 

          

  

T,max T,limf f
 

 

  2.66 mm  16.33 mm 
 

  

fT,lim: límite establecido para la flecha total a plazo 
infinito   fT,lim :  16.33 mm 

fT,lim= L/300           

L: longitud de referencia   L :  4.90 m 

  

fT,max: valor máximo de la flecha total   fT,max :  2.66 mm 

  

Flecha total a plazo infinito            
  

 
  

  

Escalón de carga 
ti 

(días) 
tf 

(días) 
f0(ti) 
(mm) 

fi(ti) 
(mm) 

f(ti) 
(mm) 

fdif(t0,tf) 
(mm) 

ftot(tf) 
(mm) 

ftot,max(tf) 
(mm) 

1-2 28 360 0.00 1.01 1.01 0.74 1.75 1.75 

2- 360  1.75 0.19 1.94 0.72 2.66 2.66  
  

Donde:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado           

f0(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, antes de aplicar la carga de ti           

fi(ti): incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el 
instante ti 

          

f(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, después de aplicar la carga de ti           

fdif(t0,tf): flecha total diferida producida en el intervalo (ti,tf)           

ftot(tf): flecha total producida hasta el instante tf           

ftot,max(tf): flecha total máxima producida hasta el instante tf           

  

Flecha instantánea            
  

  

Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones 
Ec 

(MPa) 
Ie 

(cm4) 
fi 

(mm) 
fi 

(mm) 
fi,max 
(mm) 

1 28 días 
Peso 

propio 
Peso propio 28577.00 354375.00 1.01 1.01 1.01 

2 12 meses Q 1 Peso propio+0.3Q 1 30165.10 354375.00 1.20 0.19 1.20  
  

Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 

q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 

fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante 
ti 

fi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, 

calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti 
y ti - 1. 

fi,max: valor máximo de la flecha instantánea producida hasta el instante ti 

Ec: módulo de deformación del hormigón 

0,3
1/2

c i c

i

28
E (t ) exp 0,25 1 E

t

    
       
       

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 

Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles 
combinaciones características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se 
toma siempre el valor más desfavorable calculado hasta ese instante.  
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Escalón ti Q(ti) 
Ie,v,i 

(cm4) 
Ie,i 

(cm4) 

1 28 días Peso propio 354375.00 354375.00 

2 12 meses Peso propio,Q 1 354375.00 354375.00  
  

Siendo:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti           

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el 
escalón de carga "i". Es el valor pésimo de todos los 
calculados hasta dicho instante. 

          

 
i

j i

e,i e,v

J 1

I MIN I






 
 

          

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el 

escalón de carga "i" 
          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor 
pésimo de Ie,v, que se produce para el escalón de 
carga "1" 

          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para 
la combinación "Peso propio"   Ie,v :  354375.00 cm4 

Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo 

definidos por la norma en función de la ley de 
momentos resultante. Cuando no es posible la 
equiparación con un único caso tipo, se interpola 
linealmente entre los mismos, de forma que la inercia 
equivalente se puede expresar como combinación de 
las inercias definidas para dichos casos: 

          

Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + 

C2 · Ie,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2 
          

Donde:            
  

  

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos 
simplemente 

apoyados 

Vanos internos de elementos 
continuos 

Vanos externos con 
continuidad sólo en uno 

de los apoyos 

Elementos 
en voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee  
  

i: coeficiente de combinación para el caso 'i'  
  

  

A B C1 C2 D1 D2 

1 0 0 0 0 0  
  

Iec: momento de inercia equivalente de la sección de centro de 
vano   Iec :  354375.00 

Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(1)   Iee1 :  354375.00 

Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de extremo 
(2)   Iee2 :  354375.00 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:         

3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
       
     

 
 

        

 
  

  

Sección 
Ib 

(cm4) 
If 

(cm4) 
Mf 

(kN·m) 
Ma 

(kN·m) 
Iei 

(cm4) 

Extremo (1) 354375.00 100312.45 98.889 4.340 354375.00 

Centro de vano 354375.00 109487.34 99.924 39.785 354375.00 

Extremo (2) 354375.00 109487.34 99.924 4.340 354375.00  
  

Siendo: 

Ib: momento de inercia de la sección bruta 

If: momento de inercia de la sección fisurada 

Mf: momento de fisuración de la sección 

Ma: momento flector aplicado en la sección 

  

Flecha diferida 

Se obtiene como la suma de las flechas diferidas producidas para cada escalón de carga. (fdif(ti,tf)) 

 dif,tot dif i ff f t ,t
 

 

fdif(ti,tf): flecha diferida por escalón de carga.Se calcula como la suma de las flechas diferidas producidas por cada 
carga aplicada durante el intervalo de tiempo del escalón de carga: 

    dif i f i i ff t ,t f t ,t   
 

  
  

  

Intervalo de carga ti tf Combinación de acciones 
fi 

(mm) 
fi 

(mm) 
(ti) (tf) (ti,tf) 

fdif(ti,tf) 
(mm) 

1-2 
28 

días 
12 

meses 
Peso propio 1.01 1.01 0.67 1.40 0.73 0.74 

2- 
12 

meses 
 Peso propio+0.3Q 1 0.19 1.20 1.40 2.00 0.60 0.72 

 
  

Donde:           

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'           

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado           
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fi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, 
calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes 
ti y ti - 1. 

          

(ti): coeficiente de duración de carga para el instante inicial del intervalo de 
carga 

          

(tf): coeficiente de duración de carga para el instante final del intervalo de 
carga 

          

(ti,tf): factor de cálculo de la flecha diferida para el intervalo de carga (ti,tf)           

     i f f it ,t t t      
 

 

          

   
  
 

3.1.3.- Resumen de las comprobaciones 
 

3.1.3.1.- Comprobaciones de resistencia 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M 

V-1: P1 - P2 Cumple Cumple 
'0.258 m' 

 = 7.4 

'2.450 m' 

 = 26.4 

CUMPLE 

 = 26.4 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 

Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)   

3.1.3.2.- Comprobación de fisuración 

Vano 
COMPROBACIONES (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

V-1: P1 - P2 
x: 2.45 m 
Cumple 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 

CUMPLE 

Notación: 
c: Fisuración por compresión 

Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 

Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 

Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 
tracción del mismo.   

3.1.3.3.- Comprobaciones de flecha 

  

Vigas 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= L/300 

Estado 

V-1: P1 - P2 
fT,max: 2.66 mm 

fT,lim: 16.33 mm 
CUMPLE 

 

  

  
 

3.1.4.- Listado de armados 

 
  

Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 157.5x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento 
mín. 

[kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Momento 
máx. 

[kN·m] 89.48 102.54 89.48 

x [m] 1.53 2.45 3.37 
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Pórtico 1 Tramo: V-1 

Sección 157.5x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante 

mín. 
[kN] -- -18.95 -75.81 

x [m] -- 3.06 4.90 

Cortante 
máx. 

[kN] 75.81 18.95 -- 

x [m] 0.00 1.84 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 22.62 22.62 22.62 

Nec. 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 40.21 40.21 40.21 

Nec. 13.23 13.23 13.23 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 75.40 75.40 75.40 

Nec. 13.99 13.99 13.99 

F. A plazo infinito 2.66 mm, L/1844 (L: 4.90 m)  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex recull les especificacions tècniques dels equips electromecànics i 

altres treballs previstos en el projecte. 
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iq`K_���J qL_L Ô aM d�������� p�����J P c���L _ Ô PVNQQ k_bpgb
m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

lÍ �������X WNNNPWSUT

g������ ����� ����� �� �� ���������������

b���LX cumPqVKq����}cq

nL��������X d������� _���� cOT

r������X IQR FWQPG NOU RTT

d��X IQR WO UPRPPOQ

cK����X ��������L������^���L���

p���L t�����X d������� _����

r������X IQR FWQPG NOU RTT
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��� ������L

A c��� ������ M �������� M ����������� �� ������ �M� �� ������������ ��� �������� ��������þ �� ��� ��
�������� ����� ��� �������������� �� ���������� ���������� �M� ��� �� ������� ����� ������������
��������� �� ������������� ��������� � �� ���������� � ������������� ��� iq` � ���������� �� ���
����������� ���� ������� �� ������� �� ������������ M ��������L

A c� ���� �� ���������� ��������� ���� iq`J ����� ��� �������������� ���������� ����� ��� ��������� �
iq` ��� �� ������� �����J �� ������� �� ���������� M�������J �� �� ����������� �� �� �������� �� ������
�������������� �� ��� ����� �� ��������� �� ������ �� �� ���������L

A r��� �� ����� ��� ��������J iq` ������þ � ���� ��� �������� ����������� ���� �������� ������� ���
�������������� ����������L c� ���� ����J �� ������� �� ���������� � ������������ ��� ��������� � iq`
������ �������� �� ����� ��� ���������� � ����� ���������� ���� �� �������� �� ��� ��������������L

A q� �� �� ��������� ��� �������������� ����������J �� ����������þ ���� �� ��������� �� ������ ��
������� ��� ��� ������������ �� ������� � �������� ����������J � ���� �� ���������� �� �������� ��
�������L o�����þ� ��������� ����� ��� �������� ��� ������� � �������� ���� �� ���� �� ��������������
�� ��� ������������ �� ������� � �������� ������ � �� �� �������� �� ��� �������������� �����������J
���� �� �� ��� iq` �� ����� ��� ��������� �����������L
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������

k����� FcspG}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

NNNONN NPNNSPNW OJNN nxq
k_kkmsrf ON blOTNN rS nlON Q�T�Tva
r��� �� ����� ������ dQN �� ������� ��� gqm SPOO
d���� ��� ������� ��� ��� a������� �������� FjG ���� gqm SPOO
b���������� ��� ������� ��� ��� WNJN ��

NNNOON iirpl OJNN nxq
������ �� ������ �������þ����
c�������X tþ����� �������
n����������� �� �� ������X ��� �������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X P �� W
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������

k����� FcspG}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

NNNOPN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
a�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNOQN iirpl OJNN nxq
n����� �� ������������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
n����������� �� �� ������X ��� �������
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

NNNORN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
b����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNOSN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
c��
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNOTN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
_�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNOUN ueqKTOSN NOKVP OJNN nxq
goOP dON `Q ygnTV{ OVpnk RNNMQMSN I guVpMdQNMUPNXO
n������� bnKtO q����� a������ k�����L
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n����� ���� ����� ����������X}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X Q �� W
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������
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NNNPNN NPNNSPNW OJNN nxq
k_kkmsrf ON blOPNN rS nlON Q�T�Tva
r��� �� ����� ������ dPS ���� gqm SPOO
d���� ��� ������� ��� ��� a������� �������� FjG ���� gqm SPOO
b���������� ��� ������� ��� ��� TNJN ��

NNNPON iirpl OJNN nxq
������ �� ������ �������þ����
c�������X tþ����� �������
n����������� �� �� ������X ��� �������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

NNNPPN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
a�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNPQN iirpl OJNN nxq
n����� �� ������������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
n����������� �� �� ������X ��� �������
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

NNNPRN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
b����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNPSN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
c��
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X R �� W
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������
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NNNPTN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
_�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNPUN ueqKTOSN NOKVP OJNN nxq
goON dON `Q ygnTV{ OVpnk RNNMQMSN I guUpMdPSMUPNXO
n������� bnKtO q����� a������ k�����L
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n����� ���� ����� ����������X}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

NNNQNN NPNNSPVN OJNN nxq
gqmpg_ ON blONNN rS nlON Q�T�Tva
r��� �� ����� ������ dPS ���� gqm SPOO
d���� ��� ������� ��� ��� a������� �������� FjG ���� gqm SPOO
b���������� ��� ������� ��� ��� TNJN ��

NNNQON iirpl OJNN nxq
������ �� ������ �������þ����
c�������X tþ����� �������
n����������� �� �� ������X ��� �������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

NNNQPN iirpl OJNN nxq
n����� �� ������������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
n����������� �� �� ������X ��� �������
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X O

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X S �� W
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������
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NNNQQN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
c��
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNQRN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
a�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNQSN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
b����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNQTN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
_�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNQUN ueqKTOSN NOKVP OJNN nxq
goON dON `Q ygnTV{ OVpnk RNNMQMSN I guUpMdPSMUPNXO
n������� bnKtO q����� a������ k�����L
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n����� ���� ����� ����������X

NNNRNN NPNNSPVN PJNN nxq
gqmpg_ ON blONNN rS nlON Q�T�Tva K kp VNN k�����

b��������������� kp VNN k����� t������ ������M��������� ���� ������������� ��������
���� gqm SPON
b���� �������� c������� ������
n����� ����� ���������X a�����

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X T �� W
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n��L k������� lÍ �� ����� a������� s����� n����� �������� g������
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NNNRON iirpl PJNN nxq
������ �� ������ �������þ����
c�������X tþ����� �������
n����������� �� �� ������X ��� �������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X P

NNNRPN iirpl PJNN nxq
n����� �� ������������
n����� ���þ����Xgqm SPNV
n����������� �� �� ������X ��� �������
a���������� �� ������ QLO ���� cl ONPNR
a������� �������������X P

NNNRQN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
c��
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNRRN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
a�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

NNNRSN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
b����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X U �� W
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NNNRTN iirpl OJNN nxq
a����������� �� ��������L
_�����
a���������� �� �þ����� PLP ���� cl ONPNR
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n����� ���� ����� ����������X

q��� �� ��� ���������� }}}}}}}
g������ ����� F��� gt_G

n���� �� �������X OU ������� ������ �� �������� ��������� ������ � ���������
��� ������ � ���� ������� �� ����� �������� �����L

a���������� �� �������X agn g�������� PNON ���� glamrcpkq
r����� �� ������� ����������� @c� �����@ F������ �� �þ�����G

a���������� �� ����X
_ TN ��� ����� �������J ����

r��� �� ��������X _NX c��þ�����

n���� �� �������X PPLOPLPNOV

e������� �����������X
c� ������� �� ������� �� ��� ����������M��������� ������������� ��� ����� ��
iq` ���þ �� OP ����� � ������ ����� �� ����� �� �� ������ �� ������ � ��
OV ����� � ������ ����� ��� ��� ���������� ����� � ����� ���� ��
��������������� ��� ������� ���� ��� glamrcpkq PNON ��������� �� ��
������M��������J �� ��� ����� ������L

c��� ������� �� ������ � ��� ���������� � ��������� �� iq` �������� ��� ��
��������� FHG �� ��� ����� �����þ� ��� ������� �� PR ����� � ������ �����
��� ��� ����������M��������� ����� � ����� ���� �� ��������������� ��� �������
���� ��� glamlrcpkq PNON ��������� �� �� ��������M������L

_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
eclcp_jgr_r bc a_r_jslw_ qL_
q��� k��� �� �Ec��J QN
NVWUN q��� h��� b���

m�����

l����X RNNQSQTTVOKcqS

d����X PPLONLPNOV

nþ����X V �� W
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_rjj amlacqqgml_pg_ bc j_
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KSB ITUR Spain, S.A.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. GENERALIDADES.
Guvcu!eqpfkekqpgu!igpgtcngu!vgpftãp!xcnkfg|!rctc!vqfcu!ncu!qrgtcekqpgu!eqpegtvcfcu!eqp!MUD!KVWT!Urckp-!U/C/!)gp!cfgncpvg!MUD!KVWT*!{!tgiwncp!
nqu! eqpvtcvqu! fg! xgpvc! fg! nqu! rtqfwevqu! q! rctvg! fg! nqu! okuoqu-! rtgxcngekgpfq! uqdtg! ewcnswkgt! rtqrwguvc! guetkvc-! q! ewcnguswkgtc! pgiqekcekqpgu-!
eqpxgtucekqpgu!ocpvgpkfcu!gpvtg!MUD!KVWT!{!gn!ENKGPVG!eqp!cpvgtkqtkfcf!c!nc!hgejc!fg!cegrvcekõp!fgn!rgfkfq/!
Guvcu!Eqpfkekqpgu!Igpgtcngu!fg!Xgpvc!gzenw{gp!gzrtgucogpvg!nc!crnkecdknkfcf!c!ncu!vtcpuceekqpgu!eqogtekcngu!cttkdc!ogpekqpcfcu!fg!ewcnguswkgtc!
qvtcu!eqpfkekqpgu!igpgtcngu!gp!vqfq!uw!eqpvgpkfq/!!
Ncu!eqpfkekqpgu!igpgtcngu!fg!xgpvc!rctc!ugt!oqfkhkecfcu!tgswkgtgp!wp!cewgtfq!gzrnïekvq-!owvwq!{!guetkvq!gpvtg!MUD!KVWT!{!gn!ENKGPVG-!egngdtcfq!cn!
vkgorq!fg!cegrvcekõp!fgn!rgfkfq!q!eqp!rquvgtkqtkfcf/!!
MUD!KVWT!uõnq!swgfc!qdnkicfc!gp!nqu!vëtokpqu!swg!ug!gurgekhkswgp!rctc!ecfc!vtcpuceekõp!eqogtekcn!rctvkewnct!{!gp!nqu!swg!guvcdngegp!ncu!rtgugpvgu!
Eqpfkekqpgu!Igpgtcngu!fg!Xgpvc!gp!cswgnnq!gp!swg!ncu!eqorngogpvgp-!c!rctvkt!fg!nc!eqowpkecekõp!rqt!guetkvq!cn!ENKGPVG!fg!nc!cegrvcekõp!gp!hktog!
fgn!rgfkfq/!!
MUD! KVWT!ug!tgugtxc! nqu! fgtgejqu!fg!rtqrkgfcf! fg! nqu!rtguwrwguvqu-!fkdwlqu! {!ewcnswkgt! qvtc! kphqtocekõp!tgncvkxc! c! nc!qhgtvc! tgcnk|cfc-!rwfkgpfq!
gzkikt!nc!fgxqnwekõp!gp!ecuq!fg!swg!nc!qhgtvc!pq!hwgug!cegrvcfc/!!
Ncu!fkogpukqpgu-!rguqu-!ectcevgtïuvkecu!vëepkecu-!rncpqu-!rtguvcekqpgu!{!ewcnswkgt!qvtq!fcvq!swg!hkiwtcp!gp!pwguvtqu!ecvãnqiqu-!cpwpekqu-!vctkhcu-!gve/-!
vkgpgp!wp!ectãevgt!guvtkevcogpvg!kpfkecvkxq-!rwfkgpfq!ugt!oqfkhkecfqu!ukp!rtgxkq!cxkuq!rqt!MUD!KVWT/!
Ewcnswkgt! tghqtoc! q!oqfkhkecekõp! fgn! rgfkfq! kpkekcn! rqt! rctvg! fgn! ENKGPVG! rtgekuctã! fg! nc! eqphktocekõp! guetkvc! fg! MUD! KVWT-! oqfkhkecpfq! uk! gu!
pgeguctkq!gn!rnc|q!fg!glgewekõp!fgn!rgfkfq-!nq!swg!ug!pqvkhkectã!cn!ENKGPVG!gp!gn!ogpqt!rnc|q!rqukdng/!!
Pkpiüp!rgfkfq!wpc!xg|!hqtocnk|cfq!rqftã!ugt!cpwncfq!rqt!gn!ENKGPVG-!ukp!gn!dgpgrnãekvq!fg!MUD!KVWT-!c!nc!swg!fgdgtã!tguctekt!fgn!korqtvg!fg!nqu!
equvgu!kpewttkfqu!cuï!eqoq!rqt!nwetq!egucpvg!gp!hwpekõp!fg!nqu!tgewtuqu!kpxgtvkfqu!gp!uw!iguvkõp/!!
!

2. PRECIOS.

Nqu! rtgekqu! fg! xgpvc! fg! nqu! Rtqfwevqu! ugtãp! ceqtfcfqu! gpvtg! gn! ENKGPVG! {! MUD! KVWT-! vcn! {! eqoq! fgvgtokpgp! ncu! eqttgurqpfkgpvgu! qhgtvcu! {!
oqfkhkecekqpgu!tgcnk|cfcu/!Gn!ENKGPVG!fgdgtã!tghnglct!ëuvqu!gp!gn!rgfkfq!{!ugtãp!xãnkfqu!c!nc!cegrvcekõp!guetkvc!fg!ëuvg!rqt!MUD!KVWT/!
Ug!gpvgpfgtãp!ukgortg-!fg!pq!eqpxgpktug!pcfc!gp!eqpvtc-!rctc!ogtecpeïc!ukvwcfc!uqdtg!ncu!hãdtkecu!fgn!Itwrq!fg!MUD!gp!Gwtqrc-!ukp!godcnclg/!!
Ugtãp!c!ectiq!fgn!ENKGPVG!{!rqt!nq!vcpvq!cewowncdngu!cn!rtgekq-!ewcnguswkgtc!korwguvqu!swg!itcxcp!nc!xgpvc!fg!nqu!Rtqfwevqu/!!

!
3. ENTREGA DE MERCANCIA.

Ug!eqpukfgtctã!gpvtgicfq!cn!ENKGPVG!nqu!Rtqfwevqu!uqnkekvcfqu-!gp!gn!oqogpvq!gp!swg!ëuvqu!ucnicp!fg!ncu!hãdtkecu!fgn!Itwrq!MUD!gp!Gwtqrc-!dkgp!
ogfkcpvg! nqu! rtqrkqu! ogfkqu! fg! vtcpurqtvg! fgn! ENKGPVG! q! nqu! fgn! vtcpurqtvkuvc! cn! swg! ug! eqphïg! nc! gzrgfkekõp-! hceknkvãpfqng! cn! ENKGPVG! gn!
eqttgurqpfkgpvg!püogtq/!!
Nc!ogtecpeïc!xkclctã!ukgortg!rqt!ewgpvc!{!tkguiq!fgn!ENKGPVG-!cwp!ewcpfq!fg!qtkigp!ug!tgokvc!c!Rqtvgu!Rcicfqu/!!
Ewcpfq!nc!ogtecpeïc!pq!rwgfc!ugt!tgokvkfc!c!uw!fguvkpq!rqt!ecwucu!korwvcdngu!cn!ENKGPVG-!ug!eqpukfgtctã!ëuvc!eqoq!uwokpkuvtcfc-!gzvgpfkëpfqug!
nc!eqttgurqpfkgpvg!hcevwtc!c!ghgevqu!fg!rciq-!swgfcpfq!nc!ogtecpeïc!fgrqukvcfc!c!fkurqukekõp!fgn!ENKGPVG/!!
MUD! KVWT! ug! tgugtxc! gn! fgtgejq! fg! tgrgtewvkt! cn! ENKGPVG! nqu! icuvqu! fg! cnocegpclg! {! rgtlwkekqu! swg! rwgfc! rtqfwekt! ocpvgpgt! ëuvc! gp! uwu!
cnocegpgu!eqp!wpc!htcpswkekc!fg!26!fïcu-!fgufg!swg!ug!ng!jc{c!eqowpkecfq!rqt!guetkvq!cn!ENKGPVG!swg!ug!gpewgpvtc!c!uw!fkurqukekõp/!!

!
4. CONDICIONES DE PAGO - RESERVA DE DOMINIO.

Ncu!eqpfkekqpgu!fg!rciq!swgfctãp!enctcogpvg!guvkrwncfcu!gp!nqu!rgfkfqu-!eqphktocekqpgu!fg!rgfkfq!q!cewug!fg!tgekdq-!gpvgpfkëpfqug!ukgortg!nqu!
rciqu!fqokeknkcfqu!gp!\ctcwv|-!pq!uwrqpkgpfq!nqu!iktqu!dcpectkqu!pk!pkpiwpc!hqtoc!fg!rciq!swg!ug!eqpxgpic-!nc!fgtqicekõp!fg!guvc!enãwuwnc/!!
Uk!rqt!ewcnswkgt!tc|õp!gn!ENKGPVG!rtqttqicug!nc!hgejc!fg!rciq!kpkekcnogpvg!ceqtfcfc!gp!gn!rgfkfq-!MUD!KVWT!rqftã!ectict!nqu!kpvgtgugu!rqt!fgoqtc!
rtqfwekfqu! fgufg! nc! hgejc! kpkekcnogpvg! eqpxgpkfc! jcuvc! nc! hgejc! rtqttqicfc-! ecnewncfqu! cn! vkrq! ngicn! guvcdngekfq! rctc! fgoqtc! gp! qrgtcekqpgu!
eqogtekcngu!rqt!nc!ngikuncekõp!gurcóqnc/!!
MUD!KVWT!tgvgpftã!gn!fqokpkq!fg!nqu!Rtqfwevqu!qdlgvq!fg!nc!xgpvc-!jcuvc!gn!eqorngvq!rciq!rqt!gn!ENKGPVG!fg!ncu!uwocu!cfgwfcfcu/!!
Gpvtgvcpvq-!gn!ENKGPVG!pq!rqftã!xgpfgt-!pk!gp!hqtoc!cniwpc!fkurqpgt!fg!nqu!Rtqfwevqu-!ukp!cwvqtk|cekõp!rqt!guetkvq!fg!MUD!KVWT/!
Ecuq!fg!fgoqtc!gp!gn!ewornkokgpvq!fg!ncu!eqpfkekqpgu!fg!rciq!eqpxgpkfcu-!cukuvktã!c!MUD!KVWT-!gp!vqfq!oqogpvq-!gn!fgtgejq!fg!tgewrgtcekõp!fg!
nqu!rtqfwevqu!qdlgvq!fgn!uwokpkuvtq-!ukp!pgegukfcf!fg!gzjqtvq!lwfkekcn-!tgpwpekcpfq!gn!ENKGPVG!c!vqfc!cngicekõp!fg!swgdtcpvq!fg!dkgpgu/!
Ncu!eqpfkekqpgu!fg!xgpvc!c!etëfkvq!ceqtfcfcu!gp!uw!ecuq!ug!gpewgpvtcp!eqpfkekqpcfcu!cn!qvqticokgpvq!fg!eqdgtvwtc!fg!ugiwtq!fg!etëfkvq!rqt!rctvg!
fg!nc!eqorcóïc!cugiwtcfqtc!eqp!nc!swg!MUD!KVWT!ewdtc!vcngu!tkguiqu/!
MUD!KVWT!ug!tgugtxc!nc!rqukdknkfcf!fg!tgswgtkt!ictcpvïcu!fg!ewornkokgpvq!fg!nc!qdnkicekõp!fg!rciq!eqpxgpkfc-!gp!gn!ecuq!fg!swg!gpvtg!nc!hgejc!fg!
eqpvtcvcekõp!{!gn!uwokpkuvtq!ug!jwdkgtcp!tgekdkfq!tghgtgpekcu!q!kphqtogu!dcpectkqu!swg!ceqpuglcp!nc!tgcnk|cekõp!fg!nc!qrgtcekõp!rqt!cpvkekrcfq!q!dkgp!
ug!jwdkgtc!fgpgicfq!q!tgxqecfq!nc!eqdgtvwtc!fg!ugiwtq!fg!etëfkvq!pgeguctkc-!ukp!rqfgt!gzkikt!gn!ENKGPVG!pkpiwpc!kpfgopk|cekõp!rqt!gnnq/!!

!
5. PLAZOS DE ENTREGA.

Gn!rnc|q!fg!gpvtgic!ceqtfcfq!eqogp|ctã!fgufg!nc!fghkpkekõp!vqvcn!fgn!cnecpeg!fgn!rgfkfq!{!cewug!fg!tgekdq!rqt!rctvg!fg!MUD! KVWT/!Ug!gpvgpfgtã!
eqoq!ewornkfq!wp!rnc|q!fg!gpvtgic!ewcpfq!gn!Rtqfwevq!guvë!rtgrctcfq!gp!ncu!hãdtkecu!fgn!Itwrq!MUD!gp!Gwtqrc!{!ug!jc{c!eqowpkecfq!cn!enkgpvg/!!
Ewcnswkgt!vkgorq!fg!gurgtc!swg!ug!rtqfw|ec!rqt!tgvtcuq!fgn!ENKGPVG!gp!gn!gpxïq!fg!gngogpvqu!c!kpeqtrqtct-!crtqdcekqpgu-! kpurgeekqpgu-!gve/-!gp!
ewcnswkgt!hcug!fgn!rtqeguq!fg!rtqfweekõp-!rqftã!oqfkhkect!gn!rnc|q!fg!glgewekõp!ceqtfcfq/!!
MUD!KVWT!pq!ug!jceg!tgurqpucdng!gp!pkpiüp!ecuq-!pk!rqt!pkpiüp!eqpegrvq-!fg!nqu!fcóqu!q!rgtlwkekqu!swg!rwfkgtcp!fgtkxctug!fg!wp!rqukdng!tgvtcuq!gp!
nc!gpvtgic-!pq!cegrvcpfq!gp!pkpiüp!ecuq!gn!rciq!fg!kpfgopk|cekqpgu!pk!rgpcnkfcfgu!rqt!guvg!eqpegrvq/!!

!
6. CALIDAD DEL PRODUCTO.

Nqu!uwokpkuvtqu!ug!tgcnk|ctãp!clwuvãpfqug!c!ncu!qhgtvcu!q!rtguwrwguvqu!cegrvcfqu!rqt!gn!eqortcfqt-!tgurgvcpfq!nc!ecnkfcf-!ecpvkfcf!{!eqpfkekqpgu!fg!
ugtxkekq!swg!gn!ENKGPVG!jc!tgswgtkfq/!Gp!vqfq!ecuq-!MUD!KVWT!ug!tgugtxc!gn!fgtgejq!fg!oqfkhkect!nc!ecnkfcf!fg!wp!rtqfwevq!uqnkekvcfq!rqt!gn!enkgpvg!
ukgortg!swg!guvq!uwrqpic!wpc!oglqtc!fgn!okuoq/!!
Gn!ENKGPVG!ug!eqortqogvg!c!pq!oqfkhkect!gn!Rtqfwevq!pk! ncu!eqpfkekqpgu!fg!ugtxkekq!fwtcpvg!gn!rgtïqfq!fg!ictcpvïc-!eqpqekgpfq!swg! gp!ecuq!fg!
tgcnk|ctnq!rgtfgtã!vqfq!fgtgejq!fg!ictcpvïc!fgn!Rtqfwevq!swg!ng!corctc!cpvg!fghgevqu!eqpuvtwevkxqu!q!hwpekqpcngu!fgn!okuoq/!!!
!
!
!
!

!
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!

7. GARANTIAS.

MUD!KVWT!ug!eqortqogvg<!
C!tgrctct!q!tgrqpgt!itcvwkvcogpvg!gp!ewcnswkgtc!fg!uwu!UGTXKEKQU!VËEPKEQU!QHKEKCNGU-!q!gp!uw!rtqrkc!hãdtkec!fg!\ctcwv|-!fwtcpvg!wp!rnc|q!fg!
23!ogugu!c!eqpvct!fgufg!nc!hgejc!fg!ucnkfc!fgn!Rtqfwevq!fg!pwguvtqu!cnocegpgu-!ewcnswkgt!Rtqfwevq!swg!ug!rwfkgtc!fgoquvtct!swg!vkgpg!fghgevq!fg!
hcdtkecekõp/!
ICTCPVÏC!RTQXKUKQPCN<!
Ewcpfq! rqt! tc|qpgu! fg! WTIGPEKC! ug! crnkec! wpc! Ictcpvïc! Rtqxkukqpcn-! MUD! tgcnk|ctã! ncu! ceekqpgu! pgeguctkcu! gp! gn! rtqfwevq! rctc! uw! eqttgevq!
hwpekqpcokgpvq/! Wpc! xg|! cpcnk|cfcu! ncu! ecwucu! MUD! tgcnk|ctã! gn!eqttgurqpfkgpvg! Kphqtog! Vëepkeq/!Vqfqu! nqu! icuvqu! fg! tgrctcekõp! q! tggornc|q!
ugtãp!rqt!ewgpvc!fg!nc!rctvg!tgurqpucdng/!
CNECPEG!FG!NC!ICTCPVÏC!RCTC!GSWKRQU!FG!RTQVGEEKÕP!EQPVTC!KPEGPFKQU![!GSWKRQU!FG!RTGUKÕP<!
Ewcpfq!guvqu!gswkrqu!ugcp!kpuvcncfqu!fgpvtq!fgn!vgttkvqtkq!pcekqpcn!)kpenwkfcu!ncu!Kuncu!Ecpctkcu!{!Dcngctgu*!q!gp!vgttkvqtkq!Rqtvwiwëu-!gn!cnecpeg!fg!nc!
ictcpvïc!ugtã!gn!guvãpfct!fg!MUD!KVWT!Urckp-!U/C/!!
Ewcpfq! guvqu! gswkrqu!ugcp! kpuvcncfqu! gp!ewcnswkgt! qvtq! rcïu!fkhgtgpvg!c! nqu!fguetkvqu! gp! gn! rãttchq! cpvgtkqt-! nc! ictcpvïc!MUD! swgfc! nkokvcfc! c! nc!
tgrqukekõp!fg!ncu!rkg|cu!fghgevwqucu-!gp!pkpiüp!ecuq!cn!oqpvclg!fg!ncu!okuocu/!!
Swgfcp!gzenwkfcu!fg!guvc!ictcpvïc!vqfcu!cswgnncu!rkg|cu!uwlgvcu!c!fguicuvg!eqoq!eqpugewgpekc!fgn!wuq!rctc!gn!swg!guvã!rtgxkuvq!gn!rtqfwevq/!!
Ncu!kpfkecekqpgu!fgn!ocpwcn!fg!qrgtcekõp!{!ocpvgpkokgpvq!fg!nqu!gswkrqu!uqp!fg!qdnkicfq!ewornkokgpvq!rctc!rtgxgpkt!fguicuvgu!rtgocvwtqu/!!
!
MUD! KVWT! pq! ugtã! tgurqpucdng! gp! pkpiüp! ecuq! rqt! fcóqu! fktgevqu! q! kpfktgevqu! swg! rwgfg! uwhtkt! gn! Rtqfwevq! rqt! fghgevwquc! kpuvcncekõp-! ocn!
cnocegpcokgpvq-!hcnvc!fg!ocpvgpkokgpvq-!ocpglq!pginkigpvg-!ocpkrwncekõp!rqt!rgtuqpcn!pq!cwvqtk|cfq-!uqdtgectic!q!hwpekqpgu!fghkekgpvgu-!cuï!eqoq!
fcóqu!rqt!kphnwgpekcu!gzvgtpcu!fg!cigpvgu!swïokequ-!gngevtqswïokequ!{!gnëevtkequ/!!
Gn!xgpfgfqt!pq!ugtã!tgurqpucdng!fwtcpvg!gn!rgtkqfq!fg!ictcpvïc-!fg!ncu!ceekqpgu!vqocfcu!fktgevcogpvg!rqt!gn!eqortcfqt/!Ewcnswkgt!ceekõp!fg!guvg!
vkrq!kpxcnkfc!cwvqoãvkecogpvg!nc!ictcpvïc/!Uqnq!gp!ecuq!fg!wtigpekc-!uk!nc!ugiwtkfcf!fg!hwpekqpcokgpvq!fgn!gswkrq!guvã!gp!tkguiq!q!eqp!gn!hkp!fg!gxkvct!
fcóqu!kpcegrvcdngogpvg!itcxgu-!gn!xgpfgfqt!fgdg!ugt!pqvkhkecfq!fg!kpogfkcvq!rqt!gn!eqortcfqt/!Gn!xgpfgfqt!cwvqtk|ctã!ncu!ceekqpgu!c!tgcnk|ct!rqt!gn!
enkgpvg!q!vgtegtq!eqpvtcvcfq!rqt!guvg/!
Gp!gn!uwrwguvq!fg!swg!nqu!gswkrqu!q!dqodcu!uwokpkuvtcfqu!rqt!MUD!KVWT!xc{cp!c!ugt!wvknk|cfqu!gp!fguvkpq!rtgxkc! nc!kpuvcncekõp!fg!nqu!okuoqu!fg!
oqfq!swg!tgswkgtcp!ewcnswkgt!vkrq!fg!ocpkrwncekõp-!oqpvclg!{!clwuvg-!cpvgtkqt!q!rquvgtkqt-!{!ëuvg!pq!hwgtc!eqpvtcvcfq!eqp!MUD!KVWT-!nqu!fghgevqu!fg!
nqu!gswkrqu!swg!rwfkgtcp!uwtikt!vtcu!nc!kpuvcncekõp!tgcnk|cfc!pq!uqp!korwvcdngu!c!MUD!KVWT-!ucnxq!swg!gn!eqortcfqt!cetgfkvg-!rqt!nqu!ogfkqu!swg!gp!
fgtgejq!ugcp!rtqegfgpvgu-!swg!fkejqu!fghgevqu!gzkuvïcp!eqp!cpvgncekõp!c!uw!kpuvcncekõp!{!oqpvclg/!

!
8. CONTROLES DE CUMPLIMIENTO Y DE EXPORTACIÓN.

Vcn!eqoq!guvcdngeg!uw!Eõfkiq!fg!Eqpfwevc-!gn!xgpfgfqt!{!uwu!gorngcfqu!guvãp!eqortqogvkfqu!eqp!wp!eqorqtvcokgpvq!rtqhgukqpcn!{!jqpguvq-!swg!
kpenw{g! gn! ewornkokgpvq! fg! nqu! tgswkukvqu! ngicngu! {! pqtocu! ëvkecu/! Gn! xgpfgfqt! gurgtc! ukoknct! eqorqtvcokgpvq! fgn! eqortcfqt! {! qvtqu! uqekqu!
eqogtekcngu/!Gp!gn!ecuq!fg!xkqncekqpgu!fg!ncu!fkurqukekqpgu!ngicngu!rqt!rctvg!fgn!eqortcfqt-!gurgekcnogpvg!cswgnnqu!swg!uwrqpgp!eqttwrekõp!q!cevqu!
htcwfwngpvqu-!gn!xgpfgfqt!vgpftã!fgtgejq!c!tguekpfkt!gn!eqpvtcvq!fg!hqtoc!kpogfkcvc!{!ukp!rtgxkq!cxkuq/!Gn!xgpfgfqt!ug!tgugtxc!gn!fgtgejq!c!tgencoct!
fcóqu!{!rgtlwkekqu/!
Gn!eqortcfqt!ug!eqortqogvg!c!ewornkt!eqp!ncu!fkurqukekqpgu!ngicngu!rgtvkpgpvgu!rctc!vtcvct!eqp!nqu!gorngcfqu-!nc!rtqvgeekõp!fgn!ogfkq!codkgpvg!{!nc!
ucnwf! qewrcekqpcn! {! nc! ugiwtkfcf-! {!rctc!tgfwekt!eqpvkpwcogpvg! nqu! ghgevqu! cfxgtuqu!fgn! glgtekekq! fg!uwu! cevkxkfcfgu!uqdtg! nc! ucnwf!jwocpc!{!gn!
ogfkq!codkgpvg/!
Gn! eqortcfqt! ug! eqortqogvg! c! ewornkt! eqp! vqfcu! ncu! pqtocvkxcu! fg! eqpvtqn! fg! gzrqtvcekõp! {! godctiqu/! Gn! eqortcfqt! fgdgtã! kphqtoct!
kpogfkcvcogpvg!cn!xgpfgfqt!uk!nc!ogtecpeïc!c!uwokpkuvtct!jc!fg!ugt!gpvtgicfc!rctc!wuq!hkpcn!gp!wp!rcïu!q!c!wpc!rgtuqpc!hïukec!uwlgvqu!c!tguvtkeekqpgu!
c! nc! gzrqtvcekõp! q! godctiqu/! Nq! okuoq! ug! crnkectã! ewcpfq! vcn! jgejq! ug! fc! c! eqpqegt! cn! eqortcfqt! gp!wpc! hgejc! rquvgtkqt/! Gn! eqortcfqt! ugtã!
tgurqpucdng!fg!qdvgpgt!ewcnswkgt! nkegpekc!fg!gzrqtvcekõp!pgeguctkc!c!ogpqu!swg!gn!xgpfgfqt!jc{c!ceqtfcfq!gzrtgucogpvg!jcegtnq!rqt!uï!okuoq/!
Ncu!gpvtgicu!ug!tgcnk|ctãp-!gp!vqfq!ecuq-!uõnq!fgurwëu!fg!swg!ug!jc{c!gzrgfkfq!gn!egtvkhkecfq!tgswgtkfq=!ug!clwuvctãp!vqfcu!ncu!hgejcu!fg!gpvtgic!gp!
eqpugewgpekc/! Uk! vtcpuewttkfqu! wp! rgtïqfq! fg! vkgorq! tc|qpcdng! ewcnswkgt! nkegpekc! tgswgtkfc! pq! jc! ukfq! gokvkfc-! codcu! rctvgu! vgpftã! fgtgejq! c!
tguqnxgt!gn!eqpvtcvq/!

9. JURISDICCION.

MUD!KVWT!{!gn!ENKGPVG!gp!ecuq!fg!fkuetgrcpekc!vtcvctãp!fg!tguqnxgt!gn!vgoc!fg!hqtoc!cokicdng!{!eqp!tgpwpekc!gzrtguc!c!ewcnswkgt!qvtq!hwgtq!swg!
rwfkgtc!eqttgurqpfgtngu-!ncu!ceekqpgu!{!tgencocekqpgu!swg!rwfkgtcp!fgtkxctug!fg!nc!glgewekõp!g!kpvgtrtgvcekõp!fgn!rtgugpvg!eqpvtcvq/!Uk!gnnq!pq!hwgtc!
rqukdng!uqogvgtãp!gn!ecuq!c!nc!fgekukõp!fg!nc!Eqtvg!fg!Ctdkvtclg!fg!nc!Eãoctc!fg!Eqogtekq!fg!Ikrw|mqc!{-!gp!ünvkoc! kpuvcpekc-!c!nc!fg! nc!Eãoctc!
Kpvgtpcekqpcn!fg!Eqogtekq!fg!Rctïu/!

!
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!
! !
Ewtxc!Ecpegncekõp!Rgfkfq!
Qtfgt!Ecpegnncvkqp!Ewtxg!
!

!
! ! !

2!

!
Nqu!equvqu!fg!ecpegncekõp!ugtãp!hcevwtcfqu!ugiüp!fgvgtokpcfq!{!ugtãp!rcicfqu!c!nqu!41!fïcu!
hgejc!hcevwtc/!
!
!
!
!

!

Rãikpc!26!fg!45

2.- OFERTA TÉCNICA
TECHNICAL OFFER
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MAMMOUTH 10 DN1600 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Condiciones de trabajo

Diseño de válvula

Ver el folleto de la serie tipo para una definición exacta de las
dimensiones de embridado.

Conexión compatible

Materiales

Pintura

Ejecución placa de identificación

Fluido Líquido, sin especificación
adicional

Presión de trabajo (máximo
existente en la presión del
sistema)

10,00 bar

Diferencia de presión de
trabajo

10,00 bar

Temperatura de trabajo
mínima

20,0 °C

Temperatura de trabajo
máxima

20,0 °C

Serie tipo MAMMOUTH 10
Diámetro nominal DN 1600
Presión máx del sistema 10 bar
Diferencia máxima de presión 10 bar
Tipo cuerpo T5 - Cara plana del cuerpo en

forma de U
Distancia entre caras 280,0 mm

Tipo de brida altura F30 de acuerdo con ISO 5211
Forma del extremo del eje Cuadrado paralelo (L) según

ISO 5211
Dimensiones del extremo del
eje

90,0 mm

Diseño especial Estándar
Dirección de cierre Sentido agujas del reloj

Norma de conexión EN1092-2
Conexión PN 10

Roscado M métrico Roscado ISO

Cuerpo (100) Fundición de grafito esferoidal
EN-GJS-400-15 / ASTM A536
gr.60.40.18 (3g)

Eje (210) Acero inoxidable 1.4028 (6k)
Disco (550) Acero inoxidable 1.4408/A351

GR CF8M (6)

Anillo (413) EPDM XC (Agua potable)
(XC)

Material estándar International (ISO, EN)

Preparación de superficie Granallado, grado de limpieza
normalizado SA 2 1/2

Pintura de acabado Poliuretano o poliéster
Espesor total de capa aprox. 80 µm

Color Azul ultramarino (RAL 5002)
Azul KSB

KSB Código Amri P27

Ejecución placa de
identificación

Placa de aceo inoxidable
remachada

Rãikpc!28!fg!45

Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 100
Cantidad: 1 Desede: 22/10/2018

Página: 2 / 2

MAMMOUTH 10 DN1600 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Certificados

Este certificado incluye todas las posiciones del pedido

Documentación del pedido

Los documentos siguientes se suministrarán con el pedido
Certificados de material
Protocolos / certificados de ensayo constructivo

Hoja técnica de datos

Conformidad con el pedido
Prueba estándar Norma KSB
Certificado Certificado de cumplimiento

2.1 con el pedido según EN
10204

Prueba de estanqueidad
Prueba estándar ISO 5208
Certificado Certificado de ensayo 3.1

según EN 10204
Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Ensayo hidrostático con agua (fría)
Prueba estándar ISO 5208
Extensión Válvula montada

Certificado Certificado de ensayo 3.1
según EN 10204

Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Certificados de material: Cuerpo (100)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Disco (550)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Eje (210)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Anillo (413)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Languages Español, Inglês
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Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 200
Cantidad: 1 Desede: 22/10/2018

Página: 1 / 2

MAMMOUTH 10 DN1200 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Condiciones de trabajo

Diseño de válvula

Ver el folleto de la serie tipo para una definición exacta de las
dimensiones de embridado.

Conexión compatible

Materiales

Pintura

Ejecución placa de identificación

Fluido Líquido, sin especificación
adicional

Presión de trabajo (máximo
existente en la presión del
sistema)

10,00 bar

Diferencia de presión de
trabajo

10,00 bar

Temperatura de trabajo
mínima

20,0 °C

Temperatura de trabajo
máxima

20,0 °C

Serie tipo MAMMOUTH 10
Diámetro nominal DN 1200
Presión máx del sistema 10 bar
Diferencia máxima de presión 10 bar
Tipo cuerpo T5 - Cara plana del cuerpo en

forma de U
Distancia entre caras 254,0 mm

Tipo de brida altura F25 según ISO 5211
Forma del extremo del eje Cuadrado paralelo (L) según

ISO 5211
Dimensiones del extremo del
eje

60,0 mm

Diseño especial Estándar
Dirección de cierre Sentido agujas del reloj

Norma de conexión EN1092-2
Conexión PN 10

Roscado M métrico Roscado ISO

Cuerpo (100) Fundición de grafito esferoidal
EN-GJS-400-15 / ASTM A536
gr.60.40.18 (3g)

Eje (210) Acero inoxidable 1.4028 (6k)
Disco (550) Acero inoxidable 1.4408/A351

GR CF8M (6)

Anillo (413) EPDM XC (Agua potable)
(XC)

Material estándar International (ISO, EN)

Preparación de superficie Granallado, grado de limpieza
normalizado SA 2 1/2

Pintura de acabado Poliuretano o poliéster
Espesor total de capa aprox. 80 µm

Color Azul ultramarino (RAL 5002)
Azul KSB

KSB Código Amri P27

Ejecución placa de
identificación

Placa de aceo inoxidable
remachada

Rãikpc!2;!fg!45

Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 200
Cantidad: 1 Desede: 22/10/2018

Página: 2 / 2

MAMMOUTH 10 DN1200 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Certificados

Este certificado incluye todas las posiciones del pedido

Documentación del pedido

Los documentos siguientes se suministrarán con el pedido
Certificados de material
Protocolos / certificados de ensayo constructivo

Hoja técnica de datos

Conformidad con el pedido
Prueba estándar Norma KSB
Certificado Certificado de cumplimiento

2.1 con el pedido según EN
10204

Prueba de estanqueidad
Prueba estándar ISO 5208
Certificado Certificado de ensayo 3.1

según EN 10204
Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Ensayo hidrostático con agua (fría)
Prueba estándar ISO 5208
Extensión Válvula montada

Certificado Certificado de ensayo 3.1
según EN 10204

Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Certificados de material: Cuerpo (100)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Disco (550)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Eje (210)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Anillo (413)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Languages Español, Inglês
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Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 300
Cantidad: 1 Desede: 22/10/2018

Página: 1 / 2

ISORIA 10 DN1000 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Condiciones de trabajo

Diseño de válvula

Ver el folleto de la serie tipo para una definición exacta de las
dimensiones de embridado.

Conexión compatible

Montaje entre bridas permitido

Materiales

Pintura

Ejecución placa de identificación

Fluido Líquido, sin especificación
adicional

Presión de trabajo (máximo
existente en la presión del
sistema)

10,00 bar

Diferencia de presión de
trabajo

10,00 bar

Temperatura de trabajo
mínima

20,0 °C

Temperatura de trabajo
máxima

20,0 °C

Serie tipo ISORIA 10
Diámetro nominal DN 1000
Presión máx del sistema 10 bar
Diferencia máxima de presión 10 bar
Tipo cuerpo T5 - Cara plana del cuerpo en

forma de U
Distancia entre caras 216,0 mm

Tipo de brida altura F25 según ISO 5211
Forma del extremo del eje Cuadrado paralelo (L) según

ISO 5211
Dimensiones del extremo del
eje

60,0 mm

Diseño especial Estándar

Norma de conexión EN 1092
Conexión PN 10

Roscado M métrico Roscado ISO

Cuerpo (100) Fundición de grafito esferoidal
EN-GJS-400-15 / ASTM A536
gr.60.40.18 (3g)

Eje (210) Acero inoxidable 1.4028 (6k)
Disco (550) Acero inoxidable 1.4408/A351

GR CF8M (6)

Anillo (413) EPDM XC (Agua potable)
(XC)

Material estándar International (ISO, EN)

Preparación de superficie Granallado, grado de limpieza
normalizado SA 2 1/2

Pintura de acabado Poliuretano o poliéster
Espesor total de capa aprox. 80 µm

Color Azul ultramarino (RAL 5002)
Azul KSB

KSB Código Amri P27

Ejecución placa de
identificación

Placa de aceo inoxidable
remachada

Rãikpc!32!fg!45

Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 300
Cantidad: 1 Desede: 22/10/2018

Página: 2 / 2

ISORIA 10 DN1000 T5 PN10 3g6k6XC Versión nº.: 1

Certificados

Este certificado incluye todas las posiciones del pedido

Conformidad con el pedido
Prueba estándar Norma KSB
Certificado Certificado de cumplimiento

2.1 con el pedido según EN
10204

Prueba de estanqueidad
Prueba estándar ISO 5208
Certificado Certificado de ensayo 3.1

según EN 10204
Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Ensayo hidrostático con agua (fría)
Prueba estándar ISO 5208
Extensión Válvula montada

Certificado Certificado de ensayo 3.1
según EN 10204

Piezas comprobadas sin el
cliente

1

Certificados de material: Cuerpo (100)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Disco (550)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Eje (210)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Anillo (413)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204
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Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 400
Cantidad: 2 Desede: 22/10/2018

Página: 1 / 3

ISORIA 10 DN1000 T5 PN10 3g6k6XC - MR 800 Marine Versión nº.: 1

Condiciones de trabajo

Diseño de válvula

Ver el folleto de la serie tipo para una definición exacta de las
dimensiones de embridado.

Conexión compatible

Montaje entre bridas permitido

Materiales

Pintura

Ejecución placa de identificación

Fluido Líquido, sin especificación
adicional

Presión de trabajo (máximo
existente en la presión del
sistema)

10,00 bar

Diferencia de presión de
trabajo

10,00 bar

Temperatura de trabajo
mínima

20,0 °C

Temperatura de trabajo
máxima

20,0 °C

Serie tipo ISORIA 10
Diámetro nominal DN 1000
Presión máx del sistema 10 bar
Diferencia máxima de presión 10 bar
Tipo cuerpo T5 - Cara plana del cuerpo en

forma de U
Distancia entre caras 216,0 mm

Tipo de brida altura F25 según ISO 5211
Forma del extremo del eje Cuadrado paralelo (L) según

ISO 5211
Dimensiones del extremo del
eje

60,0 mm

Diseño especial Estándar

Norma de conexión EN 1092
Conexión PN 10

Roscado M métrico Roscado ISO

Cuerpo (100) Fundición de grafito esferoidal
EN-GJS-400-15 / ASTM A536
gr.60.40.18 (3g)

Eje (210) Acero inoxidable 1.4028 (6k)
Disco (550) Acero inoxidable 1.4408/A351

GR CF8M (6)

Anillo (413) EPDM XC (Agua potable)
(XC)

Material estándar International (ISO, EN)

Preparación de superficie Granallado, grado de limpieza
normalizado SA 2 1/2

Pintura de acabado Poliuretano o poliéster
Espesor total de capa aprox. 80 µm

Color Azul ultramarino (RAL 5002)
Azul KSB

KSB Código Amri P27

Ejecución placa de
identificación

Placa de aceo inoxidable
remachada
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Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 400
Cantidad: 2 Desede: 22/10/2018

Página: 2 / 3

ISORIA 10 DN1000 T5 PN10 3g6k6XC - MR 800 Marine Versión nº.: 1

Certificados

Este certificado incluye todas las posiciones del pedido

Conformidad con el pedido
Prueba estándar Norma KSB
Certificado Certificado de cumplimiento

2.1 con el pedido según EN
10204

Prueba de estanqueidad
Prueba estándar ISO 5208
Certificado Certificado de ensayo 3.1

según EN 10204
Piezas comprobadas sin el
cliente

2

Ensayo hidrostático con agua (fría)
Prueba estándar ISO 5208
Extensión Válvula montada

Certificado Certificado de ensayo 3.1
según EN 10204

Piezas comprobadas sin el
cliente

2

Certificados de material: Cuerpo (100)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Disco (550)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Eje (210)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204

Certificados de material: Anillo (413)
Certificado Certificado de fábrica 2.2

según EN 10204
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Hojas de datos

Nº de posición del cliente:
Pedido fechado: 22/10/2018 Número: 4003536681
Doc. no.: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACI Nº de artículo: 400
Cantidad: 2 Desede: 22/10/2018

Página: 3 / 3

MR 800 Marine Versión nº.: 1

Ejecución del acccionador

La elección de los actuadores se determina por la velocidad
máxima media indicada en la válvula. Si la velocidad media es
más alta, es obligatorio revisar su elección con su Asistencia
Técnica de KSB. La Asistencia Técnica definirá un nuevo
tamaño de actuador o confirmará si la selección es acertada.

Revestimiento del accionador

Serie tipo Desmultiplicador MR
Tamaño accionador 800
Diseño especial Ejecución marina
Función de la válvula Encendido/apagado
Indicación de posición Por indicador visual
Parada final ajustable Cierre
Funcionamiento por Volante manual/preparado

para accionamiento eléctrico
según ISO 5210

Dirección de cierre Sentido agujas del reloj
Material del revestimiento Fundición gris EN-GJL-250

Tornillería Acero 8.8
Tipo de brida altura F25 según ISO 5211
Dimensiones del extremo del
eje

60,0 mm

Forma del extremo del eje Cuadrado paralelo (L) según
ISO 5211

Caudal máximo admisible 4241,15 m³/h
Máx.velocidad de líquido
permitida

1,5 m/s

Forma de
montaje/funcionamiento

Perpendicular a la tubería,
posición 1 (N1)

Preparación de superficie Granallado, grado de limpieza
normalizado SA 2 1/2

Imprimación Cataforesis
Pintura de acabado Poliuretano

Espesor total de capa aprox. 110 µm
Color Gris antracita (RAL 7016)
KSB Código Amri P58
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IQ3

CIRCUIT DRAWN WITH POWER SUPPLY OFF

Iss Date Revision DetailsChkd

SheetIssue
No

Circuit Diagram Number

MI No :

Date :
Base WD:

Drawn by:

Job No :

FOR TYPICAL REMOTE CONTROL
DETAILS, SEE DOCUMENT

of 2

1100P2000

- -

PMJ
160512

IQ + SINGLE CHANNEL PROFIBUS MODULE

6100P2000
B1 C1 B2 C2

RWS100

- -

IQ3
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0VDC

24VDC 2

1

PS1
TRANSISTOR SWITCHING FOR
24VDC CONTACTORS (IQ10-35)
RELAYS ONLY FITTED WHEN
120VAC CONTACTOR IS FITTED
FOR IQ40,70,90,91 & 95

CLOSED

U W

REFER TO SHEET 2 FOR NOTES
& OPTION PCB'S IF FITTED

24VDC
NOMINAL SUPPLY

(OUTPUT)

3
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U
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SK6

SLOT B
SK2

31

SK4

33

SLOT A
SK1

090113 PMJ Re-track of the 24V DC pin
of SK14 to behind the diode.

5

031012 PMJ NOTE 2 UPDATED.4

160614 MR6 400v added to type 1
tapping Y. Note added to
sheet 2 note 1.
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See Sheet 1 for all Revision details/information
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Circuit Diagram Number
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CIRCUIT DRAWN WITH POWER SUPPLY OFF

IQ3
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SCREEN

PROFIBUS B IN (TxD/RxD-P)

PROFIBUS A IN (TxD/RxD-N)

E

4

5

6

24

26

PROFIBUS B OUT

PROFIBUS A OUT

THE SETTING TOOL ENABLES THE PROFIBUS
ADDRESS TO BE CONFIGURED.

NOTES
1.FUSES:
-PS1 is a self-resetting fuse.
-Refer to publication PUB002-039 for approved fuses FS1 and FS2.
-Actuator rated voltage specified on nameplate. Voltage tolerance +/-10%,
applies for rated torque performance; duty cycle is not guaranteed.
2.REMOTE CONTROL:
-For typical remote control circuits refer to:
-RWS indicated or PUB002-041.

-For DC and AC control, connect –ve/0V to terminal 36.
-(For negative switch / positive common, refer to RWS indicated).
-Control signal threshold voltages:
-DC: “on” !16Vdc / “off” "8Vdc, max 60Vdc.
-AC: “on” !60Vac / “off” "40Vac, max 120Vac.

-Control signal duration to be 300ms minimum.
-Maximum current drawn from remote control signals is:
-8mA at 24Vdc or 12mA at 120Vac.

-Supply provided on terminals 4 & 5:
-Intended for remote control.
-Max external load 5W at 24Vdc / 5VA at 120Vac

3.INDICATION:
-For typical position, status and alarm indication see PUB002-041.
-“S” contacts are user configurable and are shown in their default
setting.
-Refer to PUB002-040 for functions and configuration instructions.
-Monitor Relay indicates actuator availability for remote control (shown
“unavailable”). It can be configured to exclude local/remote selection.
-Refer to PUB002-040 for monitored functions and configuration
instructions.
-Voltage applied to indication contacts must not exceed 150Vac
-Individual Switch current must not exceed 3.5A inductive, 5A resistive
and no more than 8A in total for all 4 contacts.

4.BATTERY:
-Battery maintains local and remote “S” contact indication only.
-Refer to installation manual for approved replacement battery types.
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JUNTAS DE DILATACION
Libro de Producto

JUNTAS DE DILATACION
LIBRO DE PRODUCTO

1

INDICE

Junta de Dilatación 3

Características de construcción
Disposiciones generales
Características técnicas
Instalación
Transporte, identificación y montaje
Mantenimiento
Garantía
Indicaciones previstas para el marcado CE
Controles de calidad en la fabricación

2



Dimensiones de bridas según norma DIN

3

JUNTA DE DILATACION EMBRIDADA

Características de construcción

Long. Montaje +/- Tol = Longitud de la Junta y Tolerancia de montaje (mm)
Ø D = diámetro exterior de Brida DIN (mm)
DN = diámetro nominal de la Junta (mm)
Ø K = diámetro de centros para taladros de bridas (mm)
N = número de agujeros para tornillería
M = métrica para tornillo de montaje
LT = longitud para tornillos de montaje (mm)
B = ancho para brida DIN (mm)
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JUNTA DE DILATACION PARA SOLDAR

Características de construcción

Long. Montaje +/- Tol = Longitud de la Junta y Tolerancia de montaje (mm)
Ø D = diámetro exterior máximo
DT = diámetro de la tubería
DN = diámetro nominal de la Junta (mm)

5

Dimensiones y pesos Junta de Dilatación PN10 Embridada
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Dimensiones y pesos Junta de Dilatación PN16 Embridada

7

Dimensiones y pesos Junta de Dilatación PN10 para Soldar
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Dimensiones y pesos Junta de Dilatación PN16 para Soldar

9

Disposiciones generales

Descripción

Las Juntas de Dilatación Telescópicas son dispositivos utilizados para
absorber las dilataciones longitudinales que se producen en las redes de
distribución formadas por tuberías por cambio en las mismas de
temperatura del fluido circulante o por los cambios exteriores de
temperatura en el ambiente.
Cada Junta de Dilatación puede ser diseñada y fabricada teniendo en cuenta
las características de operación de la misma en el lugar donde se instalará
permitiendo al sistema adquirir la flexibilidad mecánica necesaria para
absorber dichas dilataciones.
Las Juntas de Dilatación Telescópicas esencialmente estarán constituidas
por dos elementos tubulares rectos (designados como virola parte macho y
virola parte hembra) con cajera en la que se alojan los elementos de
estanqueidad (designados como conjunto de empaquetaduras) y un sistema
de apriete de las mismas constituido por un anillo de cierre y una guía de
teflón para el centrado de la misma, apretando mediante un sistema de
cierre en tensión mediante tornillería con muelles de compresión.
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Características Técnicas de la Junta de Dilatación

- Diámetros nominales: Desde DN-50 hasta DN-3000

- Temperatura de Trabajo: Estándar +50ºC;-0ºC *Bajo pedido otras temperaturas

- Presión de servicio: Estándar PN10/16/25 -Bajo Pedido PN25/40

- Rangos de Dilatación: Estándar ± 50 / ±100 -Bajo Pedido mayores rangos

- Fluido a contener: Estándar Agua Calidad Alimentaria -Bajo Pedido otros fluidos

Elementos de una Junta de Dilatación Embridada

Marca Denominación
1 Parte Macho

2 Anillo Prensaestopa Teflón

3 Parte Prensaestopa

4 Empaquetadura PTFE

5 Parte Hembra

6,3 Muelle

6,1/ 6,2 / 6,4 /
6,5/ 6,6/ 6,7

Tornillería Intermedia

Diámetro Nominal: 50-2000
Presión Nominal: PN10/16

11

Elementos de una Junta de Dilatación para Soldar

Marca Denominación
1 Parte Macho

2 Anillo Prensaestopa Teflón

3 Parte Prensaestopa

4 Empaquetadura PTFE

5 Parte Hembra

6,3 Muelle

6,1/ 6,2 / 6,4 /
6,5/ 6,6/ 6,7

Tornillería Intermedia

7.1/ 7.2 Refuerzo Unión

Diámetro Nominal: 50-2000
Presión Nominal: PN10/16

12



Materiales de construcción

Cuerpo Junta de Dilatación:

Bridas Bridas, Fabricadas en Acero al Carbono S-275
JR, según DIN 2502

Caras de Bridas:

Planas para junta IBC o cara completa

Virolas Fabricadas en Acero Inoxidable AISI-316-L.
Espesor definido según norma DIN 2413

Resortes de Compresión Fabricados según ISO 10243 Acero Aleado al
cromo-vanadio

Bridas Intermedias Fabricada en Acero al Carbono S-275 JR .

Estanqueidad Empaquetadura Trenzada Recubrimiento PTFE

Tornillería: Suministrado con tornillería Bridas

Intermedias, Tratamiento de acabado Cincado

y Cromatizado amarillo (bicromatado), calidad

8.8

Uniones soldadas: Procedimiento HOMOLOGADO según NORMA

UNE-EN 15609

Material de aportación Aceros Inoxidables

ER-309-L

Tratamiento de pintura

Granallado: Grado SA 2 ½, según norma UNE 48.302

Pintura: Recubrimiento epoxy + poliéster en polvo

polimerizados al horno. Según sistema pintura

VICAN.

En el anejo 1 se adjunta procedimiento

para el sistema de pintura en polvo Vican

13

Instalación

La tornillería que se utilice para su montaje en obra, corresponderá con la

cantidad y la métrica de la brida DIN utilizada.

Su longitud habrá de ser la suficiente para que los extremos de la misma

sobresalgan 1 centímetro de las tuercas exteriores.

Disposición Final de Montaje

A la hora de la instalación debemos seguir el siguiente
proceso:

1. Es aconsejable comprobar la longitud de montaje final que se dará
a la junta de dilatación, sea lo mas aproximada posible a su medida
nominal, para facilitar el montaje y desmontaje de la misma.

14



2. La colocación correcta para el montaje de la Junta de dilatación
será, aguas abajo la parte hembra y aguas arriba la parte macho.

Sentido de FLUJO

Nota: Para tuberías en las que el flujo tiene ambos dos sentidos
(tuberías de descarga) la junta de dilatación realizara la estanqueidad
en los dos sentidos siendo el contrario al montaje el que mayor
penalizara los rendimientos hidráulicos de la instalación.

3. Aflojar las tuercas que aprietan los resortes de compresión, se
comprobara que el deslizamiento de las partes móviles sea suave y
no se presenten tirones ni rozaduras.

4. Posicionar la Junta de dilatación en su ubicación final asegurándose
que la disposición del taladrado de la brida coincida con la disposición
de los taladros de los elementos a conectar (comprobar la
concentricidad de los agujeros de las bridas de la calderería a
conectar).

Nota: Las desviaciones angulares máximas permisibles para las
bridas (paralelismo).
De las bridas de la calderería a conectar como norma general no
superaran el siguiente valor 0,15ºx1000/DN.

5. Alojar las juntas de estanqueidad en las caras planas de las bridas
a conectar.

15

Nota: Al asentarse una junta debe ser capaz de salvar
imperfecciones menores de la brida tales como:
-Bridas no paralelas
-Deformación de los canales
-Superficie ondulada
-Muescas en la superficie
-Otras imperfecciones de la superficie

6. Separar los extremos embridados de la Junta de dilatación, hasta
su posición de contacto con las bridas de los elementos a conectar.

7. Realizar el montaje de la tornillería en disposición circular.

Nota: No usar nunca menos varillas o tornillos que el número
determinado para la brida

8. El apriete de las tuercas y contratuercas exteriores, se efectuará
en la misma brida en disposición diagonal tomando los valores
orientativos de máximo par de apriete.

Nota: El mejor rendimiento de los tornillos/varillas se consigue
dentro de su región elástica.

Para diseño de uniones sistemas de junta/tornillo/brida dirigirse a
Código ASME sección 8.

9. Apretar las tuercas de la prensaestopas en disposición igual a la
anterior, tomando los valores de compresibilidad del resorte como
orientativos para la instalación, comprobar que son correctos para el
funcionamiento y reapretar si fuere necesario.

16



Pasos a seguir para el apriete:

1- Apretar primero las tuercas manualmente dejando holgura,
según el patrón de apriete cruzado, a continuación apretar
manualmente de manera uniforme.

2- Utilizando llave dinamométrica, girar hasta un máximo del 30%
del total de par de apriete todos los tornillos, según el patrón
de apriete cruzado. Comprobar que la brida se soporta
uniformemente sobre la junta.

3- Girar hasta un máximo del 60% del total del par de apriete,
según el patrón de apriete cruzado.

4- Girar hasta el total del par de apriete, según el patrón de
apriete cruzado

5- Vuelta final hasta el par de apriete, en dirección de las agujas
del reloj en los tornillos adyacentes.

Ejemplo de disposición diagonal:

1º orden: Posición 1-5
2º orden: Posición 2-6
3º orden: Posición 3-7
4º orden: Posición 4-8
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10. Una vez que la instalación se encuentra en servicio y con la
presión de trabajo establecida, se comprobará la inexistencia de
pérdidas de agua en sus uniones de estanqueidad, realizando los
aprietes oportunos a la tornillería hasta eliminar dichas pérdidas.
A continuación mostramos los pares de apriete máximos para dichas
uniones:

DIN 272
Normal Par de Apriete MAXIMO en Nm

Métrica Cal: 5.6 Cal: 6.8 Cal: 8.8 Cal: 10.9 Cal 12.9

M 10 10,79 21,085 25,005 35,3 42,66

M 12 19,125 36,775 43,625 61,3 73,55

M 14 30,4 58,35 69,15 97,1 117,7

M 16 46,58 89,25 105,4 149,55 178,95

M 18 63,75 122,75 144,65 205,95 245,15

M 20 90,225 192,05 205,95 289,3 348,15

M 22 122,58 235,35 279,5 392,25 470,65

M 24 154,455 299,1 355,5 500 598

M 27 230,45 443,75 524,5 740,5 887,5

M 30 311,36 603 711 1005 1201,5

M 33 424,15 814 966 1358 1633

M 36 544,5 1049,5 1240,5 1745,5 2098,5

M 39 706 1358 1613 2265,5 2721,5

M 42 873 1682 1995,5 2804,5 3363,5

M 45 1088,5 2103,5 2496 3506 4207

M 48 1341,5 2540 3010,5 4236,5 5075

M 52 1696,5 3270,5 3873,5 5442,5 6546

M 56 2113,5 4074,5 4825 6791 8139,5

M 60 2623,5 5050,5 5982 8433,5 10101

M 64 3153 6080 7208 10150 12160

M 68 4128,5 7431,5 8807,5 12385,5 14862,5

M 72 4941 8893,5 10540,5 14822,5 17787,5

M 76 5853 10535,5 12486,5 17559 21070,5

M 80 6870,5 12366,5 14657 20611 24733,5

M 90 9967 17940 21262,5 29900,5 35880,5

11. Retirar todos los dispositivos de envío una vez terminada la
instalación y antes de proceder a cualquier prueba de presión.
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Transporte, identificación y mantenimiento

Transporte

Los equipos se transportarán montados con todos los elementos
que componen el conjunto, fijando su longitud de montaje e
impidiendo la movilidad de los elementos una vez ensamblados.

Los equipos irán perfectamente embalados evitando así posibles
daños que afecten o alteren la calidad de su tratamiento superficial.

Salvo indicación contraria del cliente el formato de palé
utilizado será el tipo europeo de dimensiones 800x1200 mm.

Identificación

Esta tarjeta se encuentra en cada equipo suministrado.
Muestra los datos de registro y control de la Junta de

Dilatación.
Si fuere necesaria la solicitud de algún repuesto, deberá

hacerse referencia a las indicaciones de esta tarjeta.
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Mantenimiento

Anualmente, (si este fuera el servicio al que está destinado) o
ante un periodo de inactividad, debiera procederse a la revisión de las
empaquetaduras de estanqueidad siendo estas lubricadas o
cambiadas según su estado.

Cada 2 años, efectuar controles sobre el estado del
revestimiento superficial, en caso de detectar faltas graves proceder
al lijado y repintado de la superficie.

Cada 5 años, además de realizar las revisiones anteriores,
como mantenimiento preventivo, se procederá a la sustitución de sus
empaquetaduras de estanqueidad.

Cada 10 años, se procederá a la sustitución de los resortes de
carga extra-fuerte.

PIEZAS DE RECAMBIO

- Empaquetaduras 8 x 8 mm PTFE: Realizar una disposición con
desfase de 90º entre las cuatro primeras, y la quinta
empaquetadura colocarla entre medio de uno de estos 4 ejes,
todas ellas unidas. Ver detalle:

Detalle Inglete Empaquetadura

- Resortes de Compresión Carga Extra Fuerte ISO 10243.

Nota: Aconsejamos no reutilizar nunca una junta, ya que puede
haber sido modificada de forma importante bajo condiciones de
servicio.
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Garantía

VICENTE CANALES. S.A., certifica que las JUNTAS DE
DILATACIÓN están GARANTIZADAS contra cualquier defecto de
fabricación de los mismos y durante un periodo de 24 meses desde la
fecha de la factura.

No es objeto de garantía los daños producidos en el equipo derivadas
de una inadecuada selección del tipo de Junta de Dilatación, mala
utilización o instalación incorrecta.

Indicaciones previstas para el marcado CEE

Según necesidades del cliente nuestras Juntas de Dilatación podrán
ser entregadas con los marcados CE correspondientes cuando este
sea de obligado cumplimiento.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el Real Decreto 769/1999, del 7 de Mayo, el cual

dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a equipos de presión.

La empresa fabricante: VICENTE CANALES, S.A.

Pol.Ind. Armentera parc. 86

22400 Monzón (HUESCA)

ESPAÑA

CERTIFICA que para la fabricación de las Juntas de Dilatación, se

aplica el Real Decreto 769/99, sobre equipos a presión.
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Líquido a contener AGUA, (fluido del grupo 2)*

* Grupo 2, se incluyen los fluidos considerados no peligrosos, según
Directiva 67/548/CEE.

Atendiendo a los Requisitos técnicos del apartado 1.3.b. Segundo

guión, del Artículo 3, del Real Decreto 769/99, tenemos que para

determinar la documentación que acompaña a cada carrete nos

fijamos en el cuadro de evaluación de conformidad nº 9, del ANEXO

II, del presente Real Decreto.

Cuadro de evaluación de conformidad nº 9

Este gráfico muestra:

# Eje horizontal Diámetro Nominal DN
# Eje vertical Presión de Servicio PS

22



Para las juntas que por sus características técnicas, DN y PN, estén
en la zona cubierta por el Apartado 3 del artículo 3, las juntas
tendrán que ir acompañadas de:

" Instrucciones de utilización.
" Placa identificativa del fabricante.
" NO marcado CE.

Indicación en relación a presiones de servicio y diámetros nominales

PN10 Diámetros desde 50 hasta 2000
PN16 Diámetros desde 50 hasta 300
PN25 Diámetros desde 50 hasta 200
PN40 Diámetros desde 50 hasta 100

Para las juntas que estén en las zonas I, II deberán acompañarse de:

" Colocar Marcado CE en cada unidad del equipo.
" Hacer Declaración de Conformidad.
" Descripción general del equipo

Indicación en relación a presiones de servicio y diámetros nominales

PN16 Diámetros desde 350 hasta 2000
PN25 Diámetros desde 250 hasta 2000
PN40 Diámetros desde 150 hasta 2000
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Controles de calidad en la fabricación
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Polígono La Armentera – Parcela 86
22400 MONZON – Huesca

Teléfono: (+34) 974 401 548
Fax: (+34) 974 401 448

info@vican.es
www.vican.es
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Annex núm. 09 – Especificacions Tècniques 
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1- .2- ..- 51 1i.6 ..- 51 1i.6 .1- /1- .4- 42 .2- ..)2 3)4 4)0

2- .32 ./2 66 1i.6 ./2 66 1i.6 .2- /2- .51)2 50 .2- .1 5)0 5)5

" "32' .52 .12 ..5 1i.6 .12 ..5 1i.6 .4- /4- //4 60 .2- .2 ./)0 .0

"""""5-'' /-- .3- .0/ 5i.6 .3- .0/ 5i.6 .5- /5- /2- .-- /-- .5 .0)4 .1)6

.-- //- .5- .23 5i.6 .5- .23 5i.6 .6- 0-- /54 ..- /-- /.)2 .3)1 .4)6

./2 /2- /.- .51 5i.6 /.- .51 5i.6 /-- 0/2 0/1 ./2 0-- /4 //)2 /2)/

.2- /52 /1- /.. 5i/0 /1- /.. 5i/0 /.- 02- 035 .10 0-- 0/ /4)/ 0-)3

/-- 01- /62 /33 5i/0 /62 /33 ./i/0 /0- 1-- 12- .4- 1-- 1.)2 13)6 21)/

/2- 1-- 02- 0.6 ./i/0 022 0.6 ./i/5 /2- 12- 213 /-- 1-- 10 36)2 45)5

0-- 122 1-- 04- ./i/0 1.- 04- ./i/5 /4- 2-- 3/. //5 2-- 2. 63)2 ..1)2
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'"IRd`"cVUfTZU`"R"3--^^+"Ot]gf]R"T`^afVdeR"a`c"L.1,=G3--"j"RURaeRU`cVd"Tw_ZT`d"V_"TRUR"ScZUR+
''"E"8"06-"^^"aRcR"=G3--"IG.-+
'''"E"8"115"^^"aRcR"=G4--"IG.-+

=G

>G".-6/*/"IG".-" >G".-6/*/"IG".3 >G"225"%=BG"0/-/&
A

%^^&
E

%^^&
;

%^^&
x=.
%^^&

IVd`"\X

L.1"%?1& L.2"%?2&

x=
%^^&

xD
%^^&

x@
%^^& _`+"i"U x=

%^^&
xD

%^^&
x@

%^^& _`+"i"U L.1"%?1&
%^^&

L.2"%?2&
%^^& IG.-" IG.3 IG.- IG.3

02- 2/- 13- 1/6 .3i/0 2/- 14- 1/6 .3i/5 /6- 22- 5./ /3- 2-3 3-- 2. .6- .6- /.0 /.0

1-- 25- 2.2 15- .3i/5 25- 2/2 15- .3i0. 0.- 3-- 6-2 /6- 3-3 5-- 25 /41 /41 0.. 0..

12- 31- 232 20- /-i/5 31- 252 215 /-i0. 00- 32- .--/ 0/- 34/ 5-- 32 0.- 0-6 030 03/

2-- 4.2 3/- 25/ /-i/5 4.2 32- 3-6 /-i01 02- 4-- .-21 025 415 5-- 4/ 065 063 112 110

3-- 45- 4/2 ""35/ /-i0. ""51- 44- ""4/- /-i04 06- ""5-- ./52 1/-'' 622 5-- 54 220 336 33- 442

4--' 562 51- ""461 /1i0. ""6.- 51- ""461 /1i04 * ""6-- ./52 122''' 622 5-- 54 * *"" 5.2 642

<\NV 6N[LZRYLRpW Ae @J\NZRJU AXZVJ

* <fVca` . >G*@CL*2--*4"/& >G".230

+ MRaR . >G*@CL*2--*4"/& >G".230

, <ZVccV . >G*@CL*2--*4 >G".230

- KVgVdeZ^ZV_e`"UV]"TZVccV . >I=F".& >G"35.*.

. >[V . .+1-/. >G".--5-

/ MfVcTR"UV"TZVccV . 9]VRTZw_"T`ScV"<P3.4G >G"./.32

0 Cf_eR"TfVca`*eRaR . >I=F".& >G"35.*.

1 <RdbfZ]]`"Ra`j` . IHF *

2 Cf_eR"ewcZTR"%V[V& . >I=F".& >G"35.*.

*) <RdbfZ]]`"V^aRbfVeRUfcR . IHF *

** Cf_eR"ewcZTR"Z_e+"%TRdbfZ]]`& / G;K 9LMF"=/---

*+ Cf_eR"ewcZTR"Vie+"%TRdbfZ]]`& / G;K 9LMF"=/---

*, M`c_Z]]`"TfVca`*eRaR RTT,=G 9TVc`".-+6"ac`e+"@V`^Ve >G"BLH565*.

*- @fRcURa`]g`d . >I=F >G"35.*.

*. O`]R_eV . 9TVc`"VdeR^aRU`"0& *

*/ M`c_Z]]`"g`]R_eV . .+10-. >G".--55

*0 9cR_UV]R"g`]R_eV . .+10-. >G".--55

*1 <fRUcRUZ]]` . >G*@CL*2--*4"0& >G".230

*2 M`c_Z]]`"TfRUcRUZ]]` . 9TVc`"5+5"ac`e+"@V`^Ve >G"BLH565*.

+) MRaw_"TfRUcRUZ]]` . Efa`]V_ *

+* @fuR"UV"TZVccV / IIL(1-$@? *

$$ MRaR"dfaVcZ`c . >G*@CL*2--*4"/& >G".230

$% Cf_eR"ewcZTR"%TRdbfZ]]`"Ra`j`& . >I=F".& >G"35.*.

$& K`UR^ZV_e`"RiZR] / * *

$' Cf_eR"ewcZTR"eRaR"dfaVcZ`c . G;K 9LMF"=/---

$( M`c_Z]]`"eRaR*eRaR"dfaVcZ`c 1 9TVc`"5+5"ac`e+"@V`^Ve >G"BLH565*.

$) <t_TR^` / 9TVc`"5+5"ac`e++CL2-- >G"BLH565*.

$* <YRgVeR . 9TVc`"5+5 >G"BLH565*."

?1,?2"!"=G02-,4--"!"IG.-,.3

.&""̀ "G;K)"UVaV_UZV_U`"UV"]R"Y`^`]`XRTZw_"j"UV"]R"Ra]ZTRTZw_+"/&">a`iZ"a`]g`"Rkf]"%KR]"2-.2&+"0&">a`iZ"_VXc`+"1&"=G1-,2-"TZVccV"
dZ_"XfuRd+
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K8CAJ!_VbUSU!e^Q!UhdU^cQ!fQbYUTQT!TU!QSSY_^Q]YU^d_c!aeU!\U!`Ub]YdU^!U\UWYb!\Q!]UZ_b!_`SY�^!`QbQ!SQTQ!Y^cdQ\QSY�^*!

=\!QSSY_^Q]YU^d_!`eUTU!cUb!]Q^eQ\!_!U\�SdbYS_(!S_^!bUTeSd_b!_!cY^!�\*!8cY]Yc]_(!TYc`_^U]_c!TU!c_\eSY_^Uc!`QbQ!!

Y^cdQ\QSY_^Uc!U^dUbbQTQc*!KQ]RY�^!XQi!TYc`_^YRY\YTQT!TU!f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ!TU!QSSY_^Q]YU^d_!^Ue]~dYS_!S_^!

TYcU�_!Uc`USYQ\!`QbQ!QaeU\\Qc!Y^cdQ\QSY_^Uc!T_^TU!\Q!fU\_SYTQT!TU\!QSSY_^Q]YU^d_!Uc!`bY]_bTYQ\*!

355<BA3@<7AFB"@3AG3?

!$=^!\Q!]Qi_b�Q!TU!\_c!SQc_c(!\Qc!

f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ!TU!SYUbbU!

U\~cdYS_!cU!]Q^UZQ^!]Q^eQ\]U^dU!

`_b!]UTY_!TU!e^!f_\Q^dU!_!TU!e^!

SeQTbQTY\\_!S_^!e^Q!\\QfU!"K"*!K8CAJ!

_VbUSU!f_\Q^dUc!S_^!\Q!TY]U^cY�^!

QTUSeQTQ!S_^V_b]U!Q\!<E!i!Q\!`Qb!

TU!]Q^Y_RbQ*!EeUcdb_c!f_\Q^dUc!

Ucd~^TQb!Ucd~^!XUSX_c!TU!QSUb_!

UcdQ]`QT_!i!_`SY_^Q\]U^dU!TU!

Ve^TYSY�^!T�SdY\*!IUc`USd_!Q!\_c!

SeQTbQTY\\_c(!^eUcdb_c!`b_TeSd_c!

Se]`\U^!S_^!\Qc!TYVUbU^dUc!^_b]Qc!

bUaeUbYTQc*

L^!dQ`�^!Y^cUbdQT_!$-%!Y^TYSQ!

U\!cU^dYT_!TU!SYUbbU(!Qje\!`QbQ!

SYUbbU!TUbUSXQc!i!b_Z_!`QbQ!SYUbbU!

YjaeYUbTQc*

<AEF3?35<BA7E"7AF7DD363E

!$JU!TQ!e^!SQc_!Uc`USYQ\!TU!

QSSY_^Q]YU^d_!]Q^eQ\!SeQ^T_!

\Q!f~\fe\Q!Ucd~!U^dUbbQTQ!i!U\!

QSSY_^Q]YU^d_!cU!TURU!UVUSdeQb!

TUcTU!\Q!ce`UbVYSYU*!=^!TYSX_c!SQc_c!

cU!_VbUSU^!UhdU^cY_^Uc!Uc`USYQ\Uc!

TU!f~cdQW_c(!VYZQc!_!dU\UcS�`YSQc(!

`QbQ!QTQ`dQbcU!Q!\_c!TYVUbU^dUc!

bUaeYcYd_c!TU!SQTQ!`QYc*!CU!`_TU]_c!

_VbUSUb!c_\eSY_^Uc!`Ubc_^Q\YjQTQc!

`QbQ!SQTQ!`Q�c!T_^TU!cU!c_\YSYdU*!

G_b!UZU]`\_(!K8CAJ!`bUcU^dQ!

QTQ`dQT_bUc!`QbQ!deRUb�Qc!TU!

`\~cdYS_!_!TU!Ve^TYSY�^!`QbQ!U\!

]UbSQT_!VbQ^S�c!i!UhdU^cY_^Uc!TU!

f~cdQW_!S_^V_b]U!Q!?N!//2!`QbQ!U\!

]UbSQT_!Q\U]~^*

355<BA3@<7AFB"7?h5FD<5B

!FdbQ!_`SY�^!Uc!QSSY_^Qb!\Q!f~\fe\Q!

TU!S_]`eUbdQ!`_b!]UTY_!TU!e^!

QSdeQT_b!U\�SdbYS_*!=cdQ!c_\eSY�^!

dQ]RY�^!_VbUSU!\Q!`_cYRY\YTQT!

TU!Y^cdQ\Qb!e^!S_^db_\!bU]_d_(!

aeU!`Ub]YdU!aeU!U\!eceQbY_!VY^Q\!

ce`UbfYcU!U\!Ve^SY_^Q]YU^d_!TU!\Qc!

f~\fe\Qc*!CQc!fUbcY_^Uc!Uc`USYQ\Uc!

TU!\Qc!f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ!

`bU`QbQTQc!`QbQ!]_d_bYjQb!Ucd~^!

T_dQTQc!TU!RbYTQc!ce`UbY_bUc!

S_^V_b]U!Q!AJF!1.--*!=^!UcdQ!

RbYTQ!Ucd~^TQb!cU!`eUTU^!Y^cdQ\Qb!

QSdeQT_bUc!TU!TYcdY^dQc!]QbSQc(!`_b!

\_!aeU!U\!S\YU^dU!Uc!\YRbU!TU!U\UWYb!ce!

QSdeQT_b*!K8CAJ!`eUTU!ce]Y^YcdbQb!

\_c!`QbUc!TU!Ve^SY_^Q]YU^d_!TU!\Qc!

f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ(!Qc�!S_]_!

QcUc_bQ]YU^d_!c_RbU!\Q!U\USSY�^!TU\!

QSdeQT_b!QTUSeQT_!`QbQ!SQTQ!<E*!

6A =VdUV"=G1-"R"
=G/--"Z_T]fZU`

=VdUV"=G/2-"R"
=G2--"Z_T]fZU` =G3--

4ZRMJ"
[]YNZRXZ""
<EB".+**

8*) 8*- 8*/

355;A@3?;7@EAD
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6;C75E;G3"7FCAB73

>;DE3"67"C787C7@5;3D

D76"67"6<EFD<4G5<jA

CZX`NL\X CJn[ 3oX

MYV"cVT`_decfTeZ`_"`W">_efkZRde`g"YZXYhRj"n"F`dT`h KfddZR /-./*/-.0

KfhRZd"A`fdZ_X"<`^a]Vi"%9Sf"=YRSZ& N9> /-./

DYR]ZWR"a`ce N9> /-./

IR]"McVV"Re"CVSV]"9]Z N9> /-./

GVh"LR_ZeRcj"PRdeV"EZWe"LeReZ`_ LRfUZ"9cRSZR /-./

IVcRgZR"9TfVUfTe`","RbfVUfTe =`^Z_ZT"KVa /-./

=j_R^`"LeRUZf^"n"F`dT`h KfddZR /-./

H]j^aZT"`S[VTed"Z_"B^VcVej"]`h]R_U""*"L`TYZ KfddZR /-..*/-./

9Sf"=YRSZ"B_eVc_ReZ`_R]"RZca`ce N9> /-..

O`U`\R_R]"n"MRcRkR DRkR\YdeR_ /-..

F`\cj"=h`c"ac`V[Te I`]R_U /-..

FRZ_"hReVc"aZaV]Z_Vd"+"Bc\fed\ KfddZR /-.-*/-./

L`TYZ)"^RZ_"aZaV]Z_V"=_2--"_VRc"FkjeR"cZgVc KfddZR /-.-

MZWVce"%Mf_ZdZR_"B_UZR_"WVceZ]ZdVc& Mf_ZdZR /-.-

IfdY\Z_"UVa`dZe"n"O\RUZg`de`\"%Z+Kfdd\Zj& KfddZR /-.-

GReZ`_R]"PReVc"9__fR]"<`_ecRTe LRfUZ"9cRSZR /-.-

DR^R]R*."af^aZ_X"deReZ`_"R_U"UZdec+""

GVeh`c\"n"DcRd_`jRcd\
KfddZR /-.-

CVSV]"9]Z"9Zca`ce N9> /--6

=fSRZ"<cVdTV_e N9> /--6

MYV"IR]^"=VZcR"%=fSRZ& N9> /--6

CO$RW_SQaWcO$Sb_\]SO$/-.1,35$,$K>$&G>='!TURU!cUb!bUc`UdQTQ!U^!d_T_c!
\_c!`Q�cUc!TU!\Q!L^Y�^!=eb_`UQ!`QbQ!d_T_c!\_c!UaeY`_c!RQZ_!`bUcY�^*!
CQc!f~\fe\Qc!ceZUdQc!Q!UcdQ!TYbUSdYfQ!Ueb_`UQ!c_^!_RZUd_!TU!e^!]QbSQZU!
w;={!i!dQ]RY�^!TU!e^Q!TUS\QbQSY�^!q;=r!TU!S_^V_b]YTQT*

=cd~^!UhS\eYTQc!TU\!~]RYd_!TU!Q`\YSQSY�^!TU!\Q!`bUcU^dU!TYbUSdYfQ!\Qc!
bUTUc!TUcdY^QTQc!Q\!ce]Y^Ycdb_(!\Q!TYcdbYReSY�^!i!\Q!UfQSeQSY�^!TU!QWeQ(!
Qc�!S_]_!cec!UaeY`_c!i!S_^TeSSY_^Uc!TU!QWeQ!]_dbYj(!S_]_!deRUb�Qc!
V_bjQTQc(!d�^U\Uc!TU!`bUcY�^!_!WQ\Ub�Qc!TU!SQbWQ(!`QbQ!Y^cdQ\QSY_^Uc!
XYTb_U\�SdbYSQc!i!cec!QSSUc_bY_c!Uc`US�VYS_c*!=^!UcdU!S_^dUhd_6

! !$r8WeQr!cYW^YVYSQ6!QWeQ!`_dQR\U(!QWeQc!bUcYTeQ\Uc(!UV\eU^dUc(!i!QWeQc!
bUcYTeQ\Uc(

!$rIUTUc(!Qc�!S_]_!cec!UaeY`_cr6!cYcdU]Qc!S_]`\Ud_c!`QbQ!\Q!
TYcdbYReSY�^(!ce]Y^Ycdb_!i!TUcSQbWQ!TU!QWeQ*!JU!UhdYU^TU^!XQcdQ!U\!
`e^d_!TU!ec_!U^!UTYVYSY_c(!_RbQc!i!`\Q^dQc!Y^TecdbYQ\Uc(!U!Y^S\eiU^!
UaeY`_c!UcdbUSXQ]U^dU!bU\QSY_^QT_c!S_^!UcdQc!bUTUc(!dQ\Uc!S_]_!
S_^dQT_bUc!TU!QWeQ!i!f~\fe\Qc*!E_!_RcdQ^dU(!\_c!bUSY`YU^dUc!Q!`bUcY�^(!
S_]_!\_c!fQc_c!TU!Uh`Q^cY�^(!^_!cU!S_^cYTUbQ^!`QbdU!TU!dQ\Uc!w!bUTUc!i!
UaeY`_!Qc_SYQT_!{!i(!`_b!\_!dQ^d_(!^_!Ucd~^!UhS\eYT_c*

=^!U\!~]RYd_!TU!Q`\YSQSY�^!TU!\Q!TYbUSdYfQ(!U^!\Q!dQR\Q!QTZe^dQ!cU!Y^TYSQ^!
\Qc!`bUcSbY`SY_^Uc!bU\QdYfQc!Q!\Qc!f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ!TU!SYUbbU!
U\~cdYS_!U^!U\!SQc_!TU!\_c!\�aeYT_c!TU\!Wbe`_!.*

GQbQ!\Qc!f~\fe\Qc!TU!S_]`eUbdQ!aeU!Ucd~^!ceZUdQc!Q\!]QbSQT_!q;=r!$fUb!
dQR\Q!QTZe^dQ%(!U\!T_Se]U^d_!TU!\Q!TUS\QbQSY�^!TU!S_^V_b]YTQT!q;=r!
Ucd~!TYc`_^YR\U!RQZ_!S_^ce\dQ*

=G
IL"F9Q"
%SRc&

?]fZU`"
Xc`fa`

?]fZU`"
MZa`

<9M>@HKs9
<>"

F9KDBG@

1- .3 /

EubfZU`"T`_"
acVdZw_"UV"

gRa`c"^ti+"R"
.2.0"^SRc)"R"
4-"q"<"^ti+

9ce"1)"IRc"0 _+R+'

2- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

3- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

32 .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

5- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

.-- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

./2 .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

.2- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

/-- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

/2- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

0-- .3 / 9ce"1)"IRc"0 _+R+'

02- .3 / <Re". Lu

1-- .3 / <Re". Lu

12- .3 / <Re". Lu

2-- .3 / <Re". Lu

3-- .3 / <Re". Lu

4-- .3 / <Re". Lu

%'&7"UV"RTfVcU`"T`_"]R"acVdZw_"^tiZ^R"UV"ecRSR[`"UVWZ_ZUR)"]R"eV^aVcRefcR"^tiZ^R"UVWZ_ZUR"j"V]"Xcfa`"
UV"W]fZU`d"UVWZ_ZU`)"V_"V]"TRd`"acVdV_eV"_`"Vd"_VTVdRcZ`"V]"l^RcTRU`"<>m"aRcR"=G1-"R"0--+
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>;DE3"67"C787C7@5;3D

39G3E"D7E<6G3?7E"I"FD3F3@<7AFB

CZX`NL\X CJn[ 3oX

IM9K">]";V]]`","PRdeVhReVc"McVRe^V_e"I]R_e <`]`^SZR /-.1

FR\\RY"Ic`[VTe DL9 /-.0

=RcdRZe"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e H^R_ /-.0

9e`e`_Z]T`"I]R_eR"McReR^ZV_e`","PReVc"McVRe^V_e"I]R_e FViZT` /-./

3eY""HTe`SVc"PMI >Xjae /-./

9cc`j`"OR]V_`d`"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-./

GR[^Re"9Sf"=YRSZ"LVhRXV"EZWeZ_X"LeReZ`_ N9> /-./

LR_ZeRcj"PRdeV"PReVc"If^aZ_X"LeReZ`_ LRfUZ"9cRSZR /-./

LVhRXV"af^aZ_X"deReZ`_"EfSVcedj*/"n"F`dT`h"* KfddZR /-./

O`U`\R_R]"%9deR_R"LN"9c_Rdj&"*"FRZ_"dVhRXV"af^aZ_X"

deReZ`_*
DRkR\YdeR_ /-..*/-./

9cc`j`"<f]VSc`"PRdeV"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-..

<ZfURU"KVR]"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-..

FRUcZU*OR]^Rj`c"I]R_eR"McReR^ZV_e` LaRZ_ /-.-

9cc`j`"JfZv`_Vd"PRdeV"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-.-

M`^V]]`d`"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-.-

@RgR"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /-.-

G`ahRdU"BB"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e"%<9IP& >Xjae /-.-

<RZc`"9Zca`ce"GVh"MVc^Z_R]"0 >Xjae /--6

KV[Rd*"FRUcZU"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--6

9]V[R_UcZR">Rde"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e"%<9IP& >Xjae /--6

BSZkR"PRdeV"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--6

FRUcZU*9]^`XfVcR"I]R_eR"UV"McReR^ZV_e` LaRZ_ /--5

;V_bfVcV_TZR"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--5

IReVc_R"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--5

ER"@RgZR*FRUcZU"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--5

>aV]V"PReVc"ecVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--4

F@NI"#F`dg`U`\R_R]#"<YVc\Zk`gd\RjR"dVhRXV"af^aZ_X"de KfddZR /--4

@RSR]">]"9dWRc"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e"%<9IP& >Xjae /--3

ER"KR_Z]]R*"PRdeV"PReVc"McVRe^V_e"I]R_e LaRZ_ /--3

LRZ_e"IVeVcdSfcX"L`feY*hVde"dVhRXV"ecVRe^V_e"a]R_e KfddZR /--2

CZX`NL\X CJn[ 3oX

9]"9Z_"BccZXReZ`_"Ic`[VTe N9> /-..

NaXcRUZ_X"`W"LR]R^"LecVVe"n"BccZXReZ`_"h`c\d N9> /-.-

E]VZUR*LVXRccR"@RccZXfVd"KVXRUu`","BccZXReZ`_ LaRZ_ /--5

<R_R]"UV"GRgRccR","GRgRccR"<YR__V] LaRZ_ /--5

<RdeV[w_"KVXRUu`","BccZXReZ`_"ac`[VTe LaRZ_ /--2

ER"KZ`[R*GR[VcZ]]R"KVXRUu`","BccZXReZ`_"Ic`[VTe LaRZ_ /--2

;`k`gR"%12)---"YR&"KVXRUu`","BccZXReZ`_ Mfc\Vj /--/
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 k� kR� k� kR� k� kR� k� kR� k� kR� k� kR�P�e� f� e�f� cLbe� hg�� c[b|� ghb� c[hb� �|h� c[hg� beb|� c[de� bf|b� c[|h�P�e[h� f[d� fcg� c[e� dff� c[e|� bcf~� c[db� befd� c[|� bgdd� c[�f� ec~~� b[cb�P�e[|� d� ded� c[e�� gcb� c[hg� bhdh� c[gh� bd~�� c[�|� eef|� b[eb� e|~g� b[fd�P�h� d[d� ge|� c[ff� ~||� c[d~� b�|h� b[bh� eecg� b[hf� hbc~� b[��� hgeg� e[e|�P�h[d� |� ~gb� |[�� be~f� c[~� edcb� b[gf� e~|e� e[c|� fb|�� e[�~� dccb� h[f��P�f� g� bedd� b� b|gg� b[hf� hee|� e[|� h�ed� h[cf� dhgf� f[hb� |fdh� d[bd�P�d� ������~� ecd~� b[~|� egh|� e[|d� de�|� d[b� |edg� |[ch� ��c|� �[f�� bcd~b� bc[e�P�|� bc� e~ch� h[fh� h�|f� f[db� gfdh� �[gh� ��h|� bc[h� befcd� bf[gb� bf~c|� bg[|d�P�g� bb���be� fehg� d[d~� d|f~� g[fd� bc��d� bf[ee� be~fd� bg[b|� b�b~b� ef[de� ebggb� e�[ff�P��� bh���bf� dhbd� �[ef� gc~c� bc[g~� bh|�c� eb[dg� b|ehc� ed[d� eegde� hd[h� egh|b� fe[bg�P�bc� bd���bg� �fgh� b|[|g� bbeg�� eb[dg� ebggb� fe[bg� edg~e� dc[cb� h|e�d� gc[|b� fhdfe� �d[he�P�be� b~���eb� behd|� e�[ff� b|fgd� h�[ed� hbggh� gh[dd� hg|d�� �g[e�� de~d|� bee[d�� |hdfg� bfg[b�P�bf� ee���eh� b|~||� fd[bb� ee|df� |c[�� fh|fc� bb|[g� db|�b� bh�[eg� ge||�� b~f[bg� �ge�c� ehd[h|�P�b|� ef���e|� ehhfc� |~[|h� hbc�g� ~h[b|� |ccbg� bg�[f�� gbb~g� ebc[�f� bccce�� e~~[b� becbhe� hdg[~f�P�b�� eg� e�hfb� ~d[bh� hg�df� beg[f~� ge~|e� efd[bg� �|f~d� e�~[h� beb|ch� fbb[��� bf|bec� f~c[hf�P�ec� hc� h|f�b� bhd[hh� f�|fb� b�c[ff� ~h�dc� hf�[bf� bbbhc|� fbb[��� bd|fbg� dg�[d� b�gg~�� |~|[e��P�ee� he� fd|cb� b�e[f� |c�ce� efd[bg� bbgb~c� fgc[ge� bh~edd� dd�[~�� b~d|ff� g�f[df� ehfh�c� ~fb[ff�P�ef� h|� ded|f� ehc[f|� gccec� hc�[~b� bhdhhh� d~�[eb� b|chfc� gbc[~~� eedddf� bccc[e�� egc||d� bb~|[fe�P�eg� fb� |~ehd� hfh[eh� ~ee�b� f|c[~e� bgg~~e� ��g[db� ebc�ff� bcf~[he� e~|b|h� bf�c[�b� hdd~�f� bggd[cb�P�hc� f|� �fcff� f|d[�e� bbee�g� |ee[gh� ebdgf�� bec|[eh� edd~dd� bfeb[~g� hd~~c|� ecbc[h�� fhefg|� efce[|f�P�hh� dc� bcf~he� |he[dh� bh~gf|� �f�[e�� e|~|�d� b|eg[~b� hb~|~~� b~hb[~e� ff~bfg� egb|[f|� dh~h|~� he|d[|h�P�h|� dd� behcgf� �bh[~|� b|fe|h� bc��[df� hb|gdg� ec~�[|f� hgf|b|� ef�b[b� deg|cb� hf~b[b~� |hedhh� fb~g[eg�P�h~� |c� bf�c�b� bcd~[be� b~gbbd� bfbe[bg� h�cdcc� egb|[f|� fdbbc~� hee|[fb� |hhdbh� fdhc[g� g|bccb� dffe[ge�P�fe� |d� b|~b||� bhcf[e~� eedddf� bgfd[d~� fhdfb�� hh|h[g� dbd�hh� h~~b[hh� ged|~g� d|c~[ff� �gc�h|� |geg[f�P�fd� gc� b~�c~|� b|hg[ge� e|fg�b� ebgg[c~� dc~~f~� fecg[c�� |cfc~h� f~~b[|e� �dcefe� gcbb[�� bcb~�~~� �fbf[b|�P�f�� gd� eee|be� b~�c[~|� e~gbfh� e|h�� dgh|~h� |c|c[dd� |g~|cd� |ceb[he� ~d|bdf� �fgh� bbfgh�d� bcbf~[~f�P�de� �c� e|ggeh� edh~[~f� hd|~|f� hh~h[be� |��fhb� |dfb[c�� �bd~b�� ggfg[h� bbfgh�d� bc��d[fd� bhgg�fh� bhc~b[~|�P�d|� �d� hc�~bb� hb|g[dg� fbb��e� fee|[|~� g~hh|h� �bf~[h�� ~fcf|h� ~|f~[�� bheh~c|� bhd�e[e~� bd��|�g� b|eg~[bf�P�|c� ~c� h|c��g� h~he[f~� f�bdc~� def|[d~� ~eggbd� bcbcc[~b� bc~�hdb� bb~|f[b~� bdffddg� b|�|g[df� b�dhf|�� ececb[�e�P�|f� ~d� fcg~d~� fg�|[|f� dffege� |hcd[gb� bcf~hb�� beb|c[he� befdfde� bffbd[�|� bgdcf~�� ece~~[�~� ec~�|h|� efhec[|f�9
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Nº 6 VENTOSES VAG 
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Nº 7 MANÒMETRES 
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TY^_]`XPY_Z!OP![]P^TlY!PY!N`LY_Z!LW!]LYRZ!OP!TYOTNLNTlY!c!L!WL
PUPN`NTlY(

;W!]LYRZ!OP!TYOTNLNTlY!P^_h!l[_TXZ!N`LYOZ!WL![]P^TlY!OP!_]LMLUZ
^P!PYN`PY_]L!PY!PW!_P]NTZ!XPOTZ!OPW!]LYRZ!OP!TYOTNLNTlY(

1D=BJ<D9@7H!;<!I<CF<G7IJG7
;W!TY^_]`XPY_Z!OP![]P^TlY!OPMP!^P]!TY^_LWLOZ!OP!XLYP]L!\`P!WL
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�����������������������  �¡�������¢����¡£��¡���¡�¤���¥¦���§̈© 7wª«¬«ª¬®«̄°«±²ª«³°́µ²́¶ ,) F8Ý%-��;CD8�4"8"-�! *'') 7"43-C&�& *(() :�>%2�>L;8C;%2 *±²) :C2"·%�?�Ý38;CD8 9+*) /-�82 %->"5�"�°�!�̧"�?��!��;"8��C"8>% 9,9) 13"2>��"8�2"-_C;C%5�Ý38;C%8��C"8>% 9'ê) $�8>"8C�C"8>%�?�!C� C"t� 9*®) :"2�%8>�̧"�?�"!C�C8�;CD8�&"�-"2C&3%2 9*é%8>"8C&%é%8>"8C&%ë}�|�������}�u�}u���£�������u¡�}�}u}��������u}�u���������}�� ¹º »¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄ¿ÅÆ¿ÇÂÈÉÊÃËËÇÌÂÆÈ¿ÀÁÂÍÀÆÉÊÌÎ¿ÀÌÅÆÄÌ¿Ï¿ÈÆÐÑÂ¿¾ÒÓÔ7s ÕÖ×ÖÕØ×ÙÖÚÛÖÜÝÕÖÞØÛßàÝßá,)�F8Ý%-��;CD8�4"8"-�!u� �|u���â�}���u�}������u}�u}|u�����|u�}u�����������}�u}��ãu����������u�u£��������u�}�ä�u|��uä|�����u��������}�����u�����u|��u���¡��}��}�u}��ã�u��«}���u�u���������u����}����u�}u��|����u�u�}���u����}��}u������}u|�u¡�������â��uB�}�����u����}���u�}u#�)��å"��)�æ"������+�� %)�)�#ç"�v4'�yoon���v4'�npoon&u� ���}u�����|u�}u�����������}�u¡��¡�������u����������}�u��¡������}�u��}���u�}|u���}«�u�}|u���â�}����u����u��u�����«�u�}���� u}�u��¡�}��������|}u���¡|��u���u�����u|��u�����������}�u�}u�}�������u�u���}«�u����������u� ���¡|��u��}�¡�}u|��u����������u����}u|�u¡�}�}���â�u�}u�����}��}�u�u|��u������u�}u�}�������u}�u�����u}�u}|u|����u�}u���|�����â�u�}|u���â�}����u� �|u�����|u�}u�����������}�u}�u���u¡���}u���}�����}u�}|u���â�}���u�u�}�}u��������}u}�u|�u¡��~������u�}|u�����u¡���uª�}u}|u¡}�����|u}�¡}���|�����u¡�}��u�����|���|�u}�u���|ª��}�u���}����u� �|u¡}�����|u}�¡}���|�����u�}�}u���}�u|}è��u�u}��}�����u}|u�����|u�}u�����������}�u���}�u�}u���}����u���|ª��}�u�����«��u� �|u£��������}uª�}��u}~}���u�}u���|ª��}�u�}�¡������|����u}�u����u�}u �é%)���!)� %)�$%��!"�!)%�"%��%"=%�(����0��+"�0� � �$����)��?�0�������}�������u�}|u¡�}�}��}u�����|u�}u�����������}� u��u���}«�u¡��u$��)%"�0��")!+���"��(�"����!�0�+�� %��)ê��%(%�!"��(% �+����å"�"%�����������u�}|u���â�}����u� �}u�¡|����u|��u���������}�u�}�}��|}�u�}u�}���u���|�����u}�u|�u�����}�����â�u�}u�}����u� �% �+����%"�)��y�"���)���)���� �)&,)�F8Ý%-��;CD8�4"8"-�!



�����������������������  �¡�������¢����¡£��¡���¡�¤���¥¦���§̈© 7Üª«¬«ª¬®«̄°«±²ª«³°́µ²́¶ u� ����u���}�}�u�ã�u��£��������}�u�����|���9�u�ã����u�}�9 ���������}��u �«�u�̈�����u����}�¡����}��}9��uvs�vs u��uvs�v� u��uvs�w7 u��uvs�ss u��uvs�s��� !C;�;CD8�&"�2ë�°%!%2ì.:Ó�;/�6éF.<���u�}í�|�u���u�������â�u¡�����|}�}��}u¡}|������uª�}u¡�}�}u������u|�u��}��}u�u|}����}�u����}�u��u��u�}u}�����F8Ý%-��;CD8���u�����u����}«��u�u�}���}�������}�uä��|}�u��èu����u�"=%�(���%"�)�$����!"��!��0�~���å"��+��~�*�0�5��� ��=�00%)&ì.:Ó�;/�6éF.<
u������u���u�������â�u¡�����|}�}��}u¡}|������u}�u���u����u¡��}����|�}��}u}~¡|�����uª�}u�����u|�u��}��}u�u|}����}�u����}�u��u��u�}u}�����')�7"43-C&�&ì.:Ó�;/�6éF.<{��}�u�}|u�����«} u|�u¡�}���u}�u�}������u�u}|u£���������}����u��}������}u�}uª�}u�}u����u�}|}��������u}|u���â�}���u��}�����u���u�}�¡}���u�u�����u�}u�}����â� u�}���â�u�u�%" ���%"�)� ��(� ���å"��)$��ê+��)&©{�}�ä�}�}u�}uª�}u|��u¡��������u��«�u¡�}��â�u�}��u�¡���u¡���u}|u���}���|u�}u�}����â�¢,)�F8Ý%-��;CD8�4"8"-�!�@�')�7"43-C&�& ¹º »¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄ¿ÅÆ¿ÇÂÈÉÊÃËËÇÌÂÆÈ¿ÀÁÂÍÀÆÉÊÌÎ¿ÀÌÅÆÄÌ¿Ï¿ÈÆÐÑÂ¿¾ÒÓÔ7� ÕÖ×ÖÕØ×ÙÖÚÛÖÜÝÕÖÞØÛßàÝßá����u����������u|�u}~�������u�}u�}����â�u�u|�u������|����u�}|u�������}��� u�}u�}�}�ã�u�}�¡}���u|��u|è���}�u�}u��������}���u�}u|}����}�u����}�u���u��í��u���}���|}�u}�u����u�}u�����}��������u���u���������u��¡è��|��u�}u}��}u�����|u�}u�����������}�u�����}�}�u�����u��¡������}�u����������}�u�}u�}��������'),�£2%�;%8Ý%-�"���!%� -"_C2>%����u���â�}����u����}�u¡���u�}���u|�u¡�}��â�u}�u�¡|�������}�u����������|}�u}�u�����u¡��}����|�}��}u}~¡|�������X0�(�"å(���%�3��)� %� �)�é� %�*��%")��!� %�ç"���(�"���$����0��+"�0�����u�ª�èu�}������u�u�}�}u���|�����}u}�u���£�������u�u|�u������B�u�}u�����}u�������u�}�|�����â�u�}����u�u���u���|�����â�u��u���£���}u�u|�u¡�}������CDCEîJäHâãáäáâïçEQàHEßàGèæçäHì.:Ó�;/�6éF.<ðKâàèfæEQàEHàèâæçàèEQàRâQæEäEJçäEâçèJãáâàçåàEáJäHâã;�;CD8<��u���}«�u��u��}�����u¡�}�}u������u������}���|}�u��í��u¡}�����|}�u�u���}���|}��u� ���u���������}�u�}�������u}�u}��}u�����|u�}u������������}�u�}�}�u�}�|�����}uä�����}��}u¡��u¡}�����|u}�¡}���|��~� %��%"�0���%")�#!��"����!�0�+����å"&')�7"43-C&�&



�����������������������  �¡�������¢����¡£��¡���¡�¤���¥¦���§̈© 77ª«¬«ª¬®«̄°«±²ª«³°́µ²́¶ ')�7"43-C&�&1"-2%8�!�"2 ";C�!Ct�&%ë}����u�u��u£������â�u¡��£}�����| u�u���u��������}����u�}u|�u�̈�����u�}u�}��|���â�u�u�}����â�u��èu����u�u��u}~¡}��}����u�u��u��������}���u�}u|��u���������� u������u�u���}������u���}��}�u}�u}|u¡�è�u�}u���|�����â�u}|u¡}�����|u}�¡}���|�����u}�u��¡��u�}u}«}�����u|��u�����«��u�}�������u�u�}�����}�u¡����|}�u¡}|�����u¡��u�èu��|��')(�F82>-3;;C%8"2�&"�2"43-C&�&� �-����8D�">-%2�2"4E8�./�0ì.:Ó�;/�6éF.<��u�����}�������u�}|u����}����u�u�}u|��u�����������}�u¡�}�}u��������u|�u¡̈�����u�}u|�u¡���}���â�u������u}~¡|������}��ì.:Ó�;/�6éF.<��u��¡�}�������|}u���}����u|��u���������}�u�}u���u�u|��u ��%)� ��)�#!�� � � �0������+�� %�YX� ����$%&u� ©���}�u�u��}���u|��u���â�}����u�u����̈�u�}u|�u���}~�â�u�u¡���}��¢/"� "-�>3-����°C"8>"��&�C2C°!"���}|�usÜs�sAs���sÜ����vu���uZAvu[� \���ê%]���}|�usÜÜ�sAÜ���sÜ���svu���uZAvu[� \��00�"%� ��#0�����"�]��vu���uZAvu[� \��00�"%� ���������)�0��%"�]���}|�u��sÜ�� �Vvu���uZAvu[� \��00�"%� ���������)�0��%"�]ì.>"8;CD8<���u�}�¡}������u¡�}�}u���}����u���u�}����u���}����u�u�����u�}|u��|��u�}u���¡�}��â��u��u}����u����� u���uª�}u���������u|�u�}|������u�}u������u�}u¡�}��â�u�u�}�����u|�u�}�¡}������u�������|}u�}|u�}���u��u£�}��u�}�}������ ¹º »¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄ¿ÅÆ¿ÇÂÈÉÊÃËËÇÌÂÆÈ¿ÀÁÂÍÀÆÉÊÌÎ¿ÀÌÅÆÄÌ¿Ï¿ÈÆÐÑÂ¿¾ÒÓÔ7A ÕÖ×ÖÕØ×ÙÖÚÛÖÜÝÕÖÞØÛßàÝßá/"� "-�>3-���&�C2C°!"�&"!��"&C%��u�}�¡}������u�}|u�}���u�������|}u�}¡}��}u�}|u��¡�u�}u�����������å"� �0��")��!(�"�%�*� ��0����($����!��� ���"��(���å"� ��0%)�#�)�)?���¡��}�u�u¡�|���u}�u}|u����}��}�u��u¡�}����u������}���u|��u���u��|��}��.>�D2Ý"-��4�2"%2�� %>"8;C�!�"8>"�"� !%2C_�é!�2"�&"�>"� "-�>3-��-"̀3"-C&�a>"� "-�>3-��&"�âç ä�äáâïçEQàEfäèEæE_� %-b /"� "-�>3-��� �́)��&�C2C°!"�&"!��"&C%�a"8�"!�2C2>"���&"��"&C;CD8b$%&"!%2�'('5�1@'(é1aC82>-3�"8>%2�_�;ë%2b $%&"!%2�'((5�1@'(c/5�1@'(é1aF82>-3�"8>%2�!!"8�&%2�bhi�\h�j�kl�mY] ZVvu[� ZVvu[�hl�\h�j�noo�mY] Ẑ7u[� Ẑ7u[�hp�\h�j�nql�mY] Zwsvu[� Zwvvu[�hq�\h�j�roo�mY] Zŵ7u[� Zwvvu[�hr�\h�j�qoo�mY] Zsvvu[� Zwvvu[�hn�\h�j�plo�mY] Zsvvu[� Zwvvu[�.>�D2Ý"-��&"� %!_%� %>"8;C�!�"8>"�"� !%2C_���u����u�}u¡�|���u�}�}u�¡|�����}u}|u�̈ ����u¡���u�}�}������u|�u�}�¡}����!��� ���"��(���å"�)�#ç"�v4'wvXY�kooxy>ro>r&������($����!��� ���"��(���å"�)�� ����(�"��)�$��� �(�"���$����0�)�"!5�)� ��$%0�%�*�0�)���$�)� ��$%0�%&�X"���)%� ����$�)� ��$%0�%?�0����($����!��� ���"��(����â�u�}¡}��}u�}|u}�¡}���u�}u|�u��¡�u�}u¡�|��u�}�ä�uy����BuAvvV-�w��/"� "-�>3-��&"�âç ä�äáâïçEßæHñæ /"� "-�>3-��� �́)��&�C2C°!"�&"!��"&C%�a"8�"!�2C2>"���&"��"&C;CD8bB��}u�}u¡�|��9u����} zus�Üu����}��¡�u�}u¡�|��9u���¡� zu���¡��{�xl�|�{�\�� !���å"��"�=!"��å"� �0��)$�)%�� ��0����$�]��u�}�¡}������u�ã~���u�������|}u�}|u�}���u��u�}�}u����}¡����u}|u��|��u�è����u�}�}������� u���|���u}�u����u�}u£�||�u�}u£���������}����')�7"43-C&�&
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Nº 8 TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ 

 

 

 

 















Informe del instituto federal de
investigación y prueba de material
(BAM por sus siglas en alemán)

Página 2 de 3 Nº de referencia del
BAM: 11-475/2010

1 Documentación

Se han presentado los siguientes dibujos para el examen:

Nº de dibujo Fecha Modificación /
índice

11554053.00 18/02/2010 B

11505524.01 10/12/2009 —

11501766.01 19/01/2010 —

Hoja técnica Nº S 2089044.06 01/04 —

Hoja técnica Nº S 1316095.10 08/99 —

2 Evaluación de la resistencia a la ignición interna

2.1 Base de evaluación

No fue necesaria una prueba experimental de la resistencia a la ignición interna ya que la prueba
pudo realizarse a base de la documentación presentada y de los resultados de prueba
presentados. La base de la evaluación fue la hoja informativa M034 (BGI 617), oxígeno, de la
versión de 12/2005, de la asociación profesional de la industria química.

2.2 Evaluación de los materiales metálicos

Según los dibujos arriba mencionados los materiales metálicos en contacto con el oxígeno
son los siguientes:

• Material CoCr20Ni15Mo, nº de material 2.4711

• Material X2CrNiMo17-12-2, nº de material 1.4404

• Material X6CrNiMoTi17-12-2, nº de material 1.4571

Las aleaciones de acero mencionadas tienen una proporción de masa total de Cr y Ni de mínimo 22
%. Por eso cumplen también los requisitos de material de la hoja informativa M034, oxígeno, anexo 1
de anexo 2 para presiones de oxígeno de > 40 bares.

• Material X3CrNi Mo AI13-8-2, nº de material 1.4534

La aleación de acero mencionada tiene una proporción de masa de Cr y Ni de menos de 22 %. Por
eso no cumple los requisitos de material de la hoja informativa M034, oxígeno, anexo 1 de anexo 2
para presiones de oxígeno de > 40 bares. Sin embargo, no hay ninguna objeción en materia de
seguridad con respecto a su uso siempre y cuando no se utilicen materiales no metálicos.

2.3 Evaluación de los materiales no metálicos

No es necesaria una evaluación de los materiales no metálicos porque no se utilizan.



Informe de prueba del BAM Página 3 de 3 Nº de referencia del
BAM: 11-475/2010

3 Comprobación de dibujo

Se tachó la designación "APPROVAL DRAWING, ZULASSUNGSUNTERLAGEN" en los
campos de los dibujos nº 11554053.00, nº 11505524.01 y nº 11501766.01 ya que en el
presente examen se trata únicamente de una prueba en materia de seguridad.

No se constataron otras discrepancias.

4____ Evaluación y resumen

Los transmisores de presión con sensores de película delgada de WIKA a evaluar están
representados en los dibujos mencionados bajo la cifra 1 según el dibujo de conjunto nº
11554053.00 para oxígeno y cumplen, a excepción del material nº 1.4534, los requisitos de la hoja
informativa M034, oxígeno, de la versión 12/2005 de la asociación profesional de la industria
química. Sin embargo, no hay ninguna objeción en materia de seguridad con respecto al uso del
material mencionado siempre y cuando no se utilicen y no se registren materiales no metálicos.

El BAM no tiene ninguna objeción al uso de estos transmisores de presión para oxígeno
gaseoso a presiones de servicio hasta 400 bares y temperaturas de servicio hasta 70 ºC.

Este informe pierde su validez en el momento en el que se sustituyan los materiales en
contacto con oxígeno según los dibujos por otros materiales. Se ha aplicado una nota con
referencia a la prueba llevada a cabo por el BAM a los dibujos mencionados. Estos dibujos son
parte integrante de este informe.

5 Notas

Dibujos adjuntos

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
D-12200 Berlin, 10 de marzo de 2010

Grupo técnico II.1 Grupo de trabajo
"Gases, instalaciones de gas" "Manejo seguro de oxígeno"

por orden por orden

Dr. Chr. Binder Dipl.-Ing. S. Lehne
Director del grupo de trabajo Encargado

Distribución: 1ª copia a WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
2ª copia al grupo de trabajo "Manejo seguro de oxígeno" del instituto

federal de investigación y prueba de material (BAM por sus siglas en alemán)
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex recull les dades necessàries per a la correcta definició en planta i 

alçat de la canonada contemplada en el present projecte. 

 

Es defineix el eix en planta i alçat i un llistat de punts de replanteig cada 20 m i les 

bases de replanteig. 

 

Les canonades que es projectes son d’acer soldat helicoïdalment de diàmetre 

1.000 mm a excepció del primer tram de 40 m , des de la sortida de l’arqueta de 

derivació fins just creuada la carretera BV-1201 que degut a que es fa una clava 

per passar sota la carretera, s’adopta un DN 1200 per facilitar posterior 

manteniment i reparacions de la canonada. 

 

A la taula adjunta es determinen les longituds de cada canonada 

  

Diàmetre (mm) Longitud e (mm) 

1.000 2.793,3 7 

1.200 52 8 

 

 

2. CRITERIS DE TRAÇAT 

 

Com a criteri general s’ha buscat minimitzar la longitud de la conducció, amb 

trams el més recte possibles i amb el menor nombre de colzes, buscant unificant 

colzes en planta i alçat quan ha sigut possible. 

 

 
2.1 PLANTA 

 

La definició de la planta ha vingut condicionada per la necessitat de buscar un 

recorregut que lliures el pas de la canonada per damunt de la cota +70 com 

succeeix actualment i que comporta la necessitat d’un petit bombament.  

 

Així, només sortir de la Planta d’Abrera, la canonada creua ja la BV-1201 amb una 

clava i baixa en direcció a Can Moragues en comtes de seguir paral·lelament a la 

carretera com fa actualment, pujant fins a sobrepassar la mencionada cota +70. 

Desprès de travessar el canal de desguàs de la planta d’Abrera, la canonada va en 

direcció a les instal·lacions de primera elevació de la Planta. 

 

A partir que la canonada torna a sortir de les instal·lacions d’ATLL, P.K. 0+538, la 

canonada realitza un traçat paral·lel a la canonada de Salmorres fins al P.K. 2+654 

on la canonada es desvia per anar a trobar el punt de connexió a la canonada 

existent a prop de la carretera BV-1201 i les instal·lacions de la Mina Pública de 

Terrassa. 

 

 

2.2 ALÇAT 

 

El traçat en alçat busca pendents continues amb una inclinació no inferior al 0,5 

%. En el punts del traçat en alçat que es canvia el sentit del pendent, punts alts i 

baixos es preveuen arquetes amb ventoses i desguassos respectivament. 

 

Arqueta P.K. Tipus 

0+002 (Derivació) Ventosa/Desguàs 

0+046 (Cabalímetre) Ventosa/Desguàs 

0+221 Desguàs 

0+354 Ventosa 

0+648 Desguàs 

0+889 Ventosa 

1+169 Desguàs 

1+657 Ventosa 

2+261 Ventosa 

2+298 Desguàs 

2+721 (Connexió Ventosa 

 

En els canvis de traçat es disposen colzes que s’han dissenyat segons les 

especificacions de la AWWA. A continuació s’adjunta taula del colzes en planta i 

alçat amb la seva definició geomètrica. 
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Defineix les dimensions dels colzes d'acord amb l'angle a partir de DN, R i Z2 segons la norma AWWA M11 i AWWA C-208.

Dimensions

Diàmetre tub (DN): 1000 mm Valor mínim de Z2:  valor f de la taula 1 Awwa C-208

Z2 [ f, taula 1 Awwa C-208-01, p.10]    12 "  = 305 mm Valor mínim de S = 38,1 mm o 6·t, el major dels dos valors [t= gruix]

R = 1,5 · D

0º < ∆ ≤ 22,5º :  colze de dues peces :   L1 = L + Z2

22,5º < ∆ ≤ 45º: colze de tres peces      q = ∆/2 ;   L1 = L + Z2 + T - E

45º < ∆ ≤ 67,5º: colze de quatre peces  q = ∆/3;    L1 = L + Z2 + T - E

67,5º < ∆ ≤ 90º: colze de cinc peces  q = ∆/4;   L1 = L + Z2 + T – E

Identificació colze  (PK)

D 

+/- 1º                      

[º]

Nº peces 

[m]

q                        

[rad]

"fi"

q                        

[º]

R                                                           

[mm]

L                      

[mm]

Z2                    

[mm]

S                               

[mm]

T                                                             

[mm]

E                                                

[mm]

L1                

[mm]

0+201,813 (planta) 14,00 0,244 2 0,24 14,00 1500 61 305 246 184 184 366

0+221,866 (alçat) 13,53 0,236 2 0,24 13,53 1500 59 305 237 178 178 364

0+226,826 (alçat) 11,23 0,196 2 0,20 11,23 1500 49 305 197 147 147 354

0+346,796 (alçat) 5,86 0,102 2 0,10 5,86 1500 26 305 102 77 77 330

0+353,795 (alçat) 7,05 0,123 2 0,12 7,05 1500 31 305 123 92 92 336

0+353,854 (planta) 19,00 0,332 2 0,33 19,00 1500 84 305 335 251 251 388

0+810,233 (planta) 19,00 0,332 2 0,33 19,00 1500 84 305 335 251 251 388

1+099,723 (planta) 6,00 0,105 2 0,10 6,00 1500 26 305 105 79 79 331 Colzes angles < 22,5º

1+139,966 (planta) 14,00 0,244 2 0,24 14,00 1500 61 305 246 184 184 366

1+160,765 (alçat) 7,56 0,132 2 0,13 7,56 1500 33 305 132 99 99 338 Colzes angles de 22,5º a 45º

1+168,896 (alçat) 8,02 0,140 2 0,14 8,02 1500 35 305 140 105 105 340

1+640,766 (alçat) 6,67 0,116 2 0,12 6,67 1500 29 305 117 87 87 334 Colzes angles de 45º a 67,5 º

1+657,207 (alçat) 6,65 0,116 2 0,12 6,65 1500 29 305 116 87 87 334

2+155,241 (planta) 17,00 0,297 2 0,30 17,00 1500 75 305 299 224 224 380 Colzes angles de 67,5º a 90 º

2+261,400 (alçat/alzado) 10,63 0,186 2 0,19 10,63 1500 47 305 186 140 140 351

2+298,216 (alçat) 10,50 0,183 2 0,18 10,50 1500 46 305 184 138 138 351

2+698,917 (alçat) 20,89 0,365 2 0,36 20,89 1500 92 305 369 277 277 397

2+717,693 (alçat) 20,89 0,365 2 0,36 20,89 1500 92 305 369 277 277 397

0+376,270 (alçat) 42,63 0,744 3 0,37 21,31 1500 94 305 376 585 282 702

0+382,094 (alçat) 43,24 0,755 3 0,38 21,62 1500 95 305 382 594 286 708

0+382,160 (planta) 42,00 0,733 3 0,37 21,00 1500 93 305 371 576 278 695

0+958,065 (planta) 39,00 0,681 3 0,34 19,50 1500 86 305 344 531 258 664

1+657,349 (planta) 44,00 0,768 3 0,38 22,00 1500 97 305 389 606 292 716

1+737,121 (planta) 43,00 0,750 3 0,38 21,50 1500 95 305 380 591 285 706

2+432,238 (planta) 31,00 0,541 3 0,27 15,50 1500 68 305 272 416 204 585

2+717,693 (planta) 30,00 0,524 3 0,26 15,00 1500 66 305 263 402 197 575

0+538,242 (planta) 64,00 1,117 4 0,37 21,33 1500 94 305 377 937 283 1054

1+160,893 (planta) 48,00 0,838 4 0,28 16,00 1500 70 305 281 668 211 832

2+654,988 (planta) 57,00 0,995 4 0,33 19,00 1500 84 305 335 814 251 952

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE COLZES   (s/ AWWA M11, AWWA C-208-96)

Màxim angle de deflexió recomenat pels trossos: ∆= 22,5 º y màxim angle 

admisible ∆= 30 º

Canonada XXXXXXX

Tram xxx
Definició geomètrica

D                      

[rad]
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Defineix les dimensions dels colzes d'acord amb l'angle a partir de DN, R i Z2 segons la norma AWWA M11 i AWWA C-208.

Cal entrar els valors en color blau.

Dimensions

Diàmetre tub (DN): 1200 mm Valor mínim de Z2:  valor f de la taula 1 Awwa C-208

Z2 [ f, taula 1 Awwa C-208-01, p.10]    22 "  = 559 mm Valor mínim de S = 38,1 mm o 6·t, el major dels dos valors [t= gruix]

R = 1,5 · D

0º < ∆ ≤ 22,5º :  colze de dues peces :   L1 = L + Z2

22,5º < ∆ ≤ 45º: colze de tres peces      q = ∆/2 ;   L1 = L + Z2 + T - E

45º < ∆ ≤ 67,5º: colze de quatre peces  q = ∆/3;    L1 = L + Z2 + T - E

67,5º < ∆ ≤ 90º: colze de cinc peces  q = ∆/4;   L1 = L + Z2 + T – E

Identificació colze  (PK)

D 

+/- 1º                      

[º]

Nº peces 

[m]

q                        

[rad]

"fi"

q                        

[º]

R                                                           

[mm]

L                      

[mm]

Z2                    

[mm]

S                               

[mm]

T                                                             

[mm]

E                                                

[mm]

L1                

[mm]

0+4,335 (planta) 15,00 0,262 2 0,26 15,00 1800 79 559 316 237 237 638

0+040 (alçat) 35,58 0,621 3 0,31 17,79 1800 94 559 376 578 282 949

0+050,469 (planta) 72,00 1,257 5 0,31 18,00 1800 95 559 380 1308 285 1677

Colzes angles < 22,5º

Colzes angles de 22,5º a 45º

Colzes angles de 45º a 67,5 º

Colzes angles de 67,5º a 90 º

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE COLZES   (s/ AWWA M11, AWWA C-208-96)

Definició geomètrica
Canonada XXXXXXX

Tram xxx

Màxim angle de deflexió recomenat pels trossos: ∆= 22,5 º y màxim angle 

admisible ∆= 30 º

D                      

[rad]
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3. ALINEACIONS 

 

A continuació s’inclouen els llistats de alineacions en planta i alçat de la canonada 

projectada, així com els llistats de replanteig cada 20 m i replanteig de les bases 

topogràfiques. 
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APÈNDIX Nº 1 LLISTATS EN PLANTA 

 



  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   68.500 

         -4.465228        0.000        0.000       46.774   66.411       46.774   66.411       46.774   66.411   0.000  69.465 

         65.000000        0.000        0.000       48.758   67.701       48.758   67.701       48.758   67.701   0.000 -65.544 

         -0.544342        0.000        0.000      131.699   67.250      131.699   67.250      131.699   67.250   0.000  -3.171 

         -3.715299        0.352        1.500      225.194   63.776      225.016   63.783      225.368   63.812   0.010  23.877 

         20.161933        0.292        1.500      230.826   64.912      230.682   64.883      230.974   64.912   0.007 -19.862 

          0.300078        0.153        1.500      346.796   65.260      346.719   65.260      346.872   65.268   0.002  10.272 

         10.572240        0.184        1.500      353.795   66.000      353.703   65.990      353.888   65.998   0.003 -12.352 

         -1.779813        1.009        1.500      376.270   65.600      375.685   65.610      376.693   65.196   0.085 -93.599 

        -95.378883        1.025        1.500      382.094   60.045      381.664   60.455      382.688   60.041   0.088  94.673 

         -0.705792        0.000        0.000      538.150   58.943      538.150   58.943      538.150   58.943   0.000  -0.525 

         -1.230774        0.000        0.000      648.111   57.590      648.111   57.590      648.111   57.590   0.000   3.120 

          1.889328        0.000        0.000      761.823   59.738      761.823   59.738      761.823   59.738   0.000  -1.589 

          0.300000        0.000        0.000      888.887   60.120      888.887   60.120      888.887   60.120   0.000  -0.800 

         -0.500000        0.197        1.500     1160.765   58.760     1160.665   58.761     1160.863   58.747   0.003 -13.276 

        -13.776408        0.209        1.500     1168.896   57.640     1168.792   57.654     1169.001   57.640   0.004  14.076 

          0.300000        0.174        1.500     1640.766   59.056     1640.679   59.055     1640.853   59.066   0.003  11.700 

         12.000000        0.174        1.500     1657.207   61.029     1657.121   61.018     1657.294   61.029   0.003 -11.658 

          0.342293        0.000        0.000     2028.673   62.300     2028.673   62.300     2028.673   62.300   0.000   2.376 

          2.718258        0.000        0.000     2199.370   66.940     2199.370   66.940     2199.370   66.940   0.000  -2.202 

          0.516370        0.277        1.500     2261.400   67.260     2261.260   67.260     2261.537   67.235   0.006 -18.745 

        -18.228463        0.273        1.500     2298.216   60.549     2298.081   60.574     2298.354   60.550   0.006  18.528 

          0.300000        0.535        1.500     2698.917   61.751     2698.641   61.750     2699.175   61.851   0.024  38.212 

         38.512024        0.535        1.500     2717.693   68.982     2717.434   68.883     2717.969   68.983   0.024 -38.212 

          0.300000                                                                           2723.702   69.000 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       68.500      -4.4652 %  

            20.000       Pendiente       67.607      -4.4652 %  

            40.000       Pendiente       66.714      -4.4652 %  

            46.774       tg. entrada     66.411      -4.4652 %  

            46.774       Punto bajo      66.411       0.0000 %  

            46.774       tg. salida      66.411      65.0000 %  

            48.758       tg. entrada     67.701      65.0000 %  

            48.758       Punto alto      67.701       0.0000 %  

            48.758       tg. salida      67.701      -0.5443 %  

            60.000       Pendiente       67.640      -0.5443 %  

            80.000       Pendiente       67.531      -0.5443 %  

           100.000       Pendiente       67.423      -0.5443 %  

           120.000       Pendiente       67.314      -0.5443 %  

           131.699       tg. entrada     67.250      -0.5443 %  

           131.699       tg. salida      67.250      -3.7153 %  

           140.000       Pendiente       66.942      -3.7153 %  

           160.000       Pendiente       66.199      -3.7153 %  

           180.000       Pendiente       65.455      -3.7153 %  

           200.000       Pendiente       64.712      -3.7153 %  

           220.000       Pendiente       63.969      -3.7153 %  

           225.016       tg. entrada     63.783      -3.7153 %  

           225.072       Punto bajo      63.782       0.0000 %  

           225.368       tg. salida      63.812      20.1619 %  

           230.682       tg. entrada     64.883      20.1619 %  

           230.974       tg. salida      64.912       0.3001 %  

           240.000       Rampa           64.940       0.3001 %  

           260.000       Rampa           65.000       0.3001 %  

           280.000       Rampa           65.060       0.3001 %  

           300.000       Rampa           65.120       0.3001 %  

           320.000       Rampa           65.180       0.3001 %  

           340.000       Rampa           65.240       0.3001 %  

           346.719       tg. entrada     65.260       0.3001 %  

           346.872       tg. salida      65.268      10.5722 %  

           353.703       tg. entrada     65.990      10.5722 %  

           353.861       Punto alto      65.999       0.0000 %  

           353.888       tg. salida      65.998      -1.7798 %  

           360.000       Pendiente       65.890      -1.7798 %  

           375.685       tg. entrada     65.610      -1.7798 %  

           376.693       tg. salida      65.196     -95.3789 %  

           380.000       Pendiente       62.042     -95.3789 %  

           381.664       tg. entrada     60.455     -95.3789 %  

           382.688       tg. salida      60.041      -0.7058 %  

           400.000       Pendiente       59.918      -0.7058 %  

           420.000       Pendiente       59.777      -0.7058 %  

           440.000       Pendiente       59.636      -0.7058 %  

           460.000       Pendiente       59.495      -0.7058 %  

           480.000       Pendiente       59.354      -0.7058 %  

           500.000       Pendiente       59.213      -0.7058 %  

           520.000       Pendiente       59.071      -0.7058 %  

           538.150       tg. entrada     58.943      -0.7058 %  

           538.150       tg. salida      58.943      -1.2308 %  

           540.000       Pendiente       58.921      -1.2308 %  

           560.000       Pendiente       58.674      -1.2308 %  

           580.000       Pendiente       58.428      -1.2308 %  

           600.000       Pendiente       58.182      -1.2308 %  

           620.000       Pendiente       57.936      -1.2308 %  

           640.000       Pendiente       57.690      -1.2308 %  

           648.111       tg. entrada     57.590      -1.2308 %  

           648.111       Punto bajo      57.590       0.0000 %  

           648.111       tg. salida      57.590       1.8893 %  

           660.000       Rampa           57.815       1.8893 %  

           680.000       Rampa           58.192       1.8893 %  

           700.000       Rampa           58.570       1.8893 %  

           720.000       Rampa           58.948       1.8893 %  

           740.000       Rampa           59.326       1.8893 %  

           760.000       Rampa           59.704       1.8893 %  

           761.823       tg. entrada     59.738       1.8893 %  

           761.823       tg. salida      59.738       0.3000 %  

           780.000       Rampa           59.793       0.3000 %  

           800.000       Rampa           59.853       0.3000 %  

           820.000       Rampa           59.913       0.3000 %  

           840.000       Rampa           59.973       0.3000 %  

           860.000       Rampa           60.033       0.3000 %  

           880.000       Rampa           60.093       0.3000 %  

           888.887       tg. entrada     60.120       0.3000 %  

           888.887       Punto alto      60.120       0.0000 %  

           888.887       tg. salida      60.120      -0.5000 %  

           900.000       Pendiente       60.064      -0.5000 %  

           920.000       Pendiente       59.964      -0.5000 %  

           940.000       Pendiente       59.864      -0.5000 %  

           960.000       Pendiente       59.764      -0.5000 %  

           980.000       Pendiente       59.664      -0.5000 %  

          1000.000       Pendiente       59.564      -0.5000 %  

          1020.000       Pendiente       59.464      -0.5000 %  

          1040.000       Pendiente       59.364      -0.5000 %  

          1060.000       Pendiente       59.264      -0.5000 %  

          1080.000       Pendiente       59.164      -0.5000 %  

          1100.000       Pendiente       59.064      -0.5000 %  

          1120.000       Pendiente       58.964      -0.5000 %  

          1140.000       Pendiente       58.864      -0.5000 %  

          1160.000       Pendiente       58.764      -0.5000 %  

          1160.665       tg. entrada     58.761      -0.5000 %  

          1160.863       tg. salida      58.747     -13.7764 %  

          1168.792       tg. entrada     57.654     -13.7764 %  

          1168.996       Punto bajo      57.640       0.0000 %  

          1169.001       tg. salida      57.640       0.3000 %  

          1180.000       Rampa           57.673       0.3000 %  

          1200.000       Rampa           57.733       0.3000 %  

          1220.000       Rampa           57.793       0.3000 %  

          1240.000       Rampa           57.853       0.3000 %  

          1260.000       Rampa           57.913       0.3000 %  

          1280.000       Rampa           57.973       0.3000 %  

          1300.000       Rampa           58.033       0.3000 %  

          1320.000       Rampa           58.093       0.3000 %  

          1340.000       Rampa           58.153       0.3000 %  

          1360.000       Rampa           58.213       0.3000 %  

          1380.000       Rampa           58.273       0.3000 %  

          1400.000       Rampa           58.333       0.3000 %  

          1420.000       Rampa           58.393       0.3000 %  

          1440.000       Rampa           58.453       0.3000 %  

          1460.000       Rampa           58.513       0.3000 %  

          1480.000       Rampa           58.573       0.3000 %  

          1500.000       Rampa           58.633       0.3000 %  

          1520.000       Rampa           58.693       0.3000 %  

          1540.000       Rampa           58.753       0.3000 %  

          1560.000       Rampa           58.813       0.3000 %  

          1580.000       Rampa           58.873       0.3000 %  

          1600.000       Rampa           58.933       0.3000 %  

          1620.000       Rampa           58.993       0.3000 %  

          1640.000       Rampa           59.053       0.3000 %  

          1640.679       tg. entrada     59.055       0.3000 %  

          1640.853       tg. salida      59.066      12.0000 %  

          1657.121       tg. entrada     61.018      12.0000 %  

          1657.294       tg. salida      61.029       0.3423 %  

          1660.000       Rampa           61.038       0.3423 %  

          1680.000       Rampa           61.107       0.3423 %  

          1700.000       Rampa           61.175       0.3423 %  

          1720.000       Rampa           61.243       0.3423 %  

          1740.000       Rampa           61.312       0.3423 %  

          1760.000       Rampa           61.380       0.3423 %  

          1780.000       Rampa           61.449       0.3423 %  

          1800.000       Rampa           61.517       0.3423 %  

          1820.000       Rampa           61.586       0.3423 %  

          1840.000       Rampa           61.654       0.3423 %  

          1860.000       Rampa           61.723       0.3423 %  

          1880.000       Rampa           61.791       0.3423 %  

          1900.000       Rampa           61.860       0.3423 %  

          1920.000       Rampa           61.928       0.3423 %  

          1940.000       Rampa           61.996       0.3423 %  

          1960.000       Rampa           62.065       0.3423 %  

          1980.000       Rampa           62.133       0.3423 %  

          2000.000       Rampa           62.202       0.3423 %  

          2020.000       Rampa           62.270       0.3423 %  

          2028.673       tg. entrada     62.300       0.3423 %  

          2028.673       tg. salida      62.300       2.7183 %  

          2040.000       Rampa           62.608       2.7183 %  

          2060.000       Rampa           63.152       2.7183 %  

          2080.000       Rampa           63.695       2.7183 %  

          2100.000       Rampa           64.239       2.7183 %  

          2120.000       Rampa           64.783       2.7183 %  

          2140.000       Rampa           65.326       2.7183 %  

          2160.000       Rampa           65.870       2.7183 %  

          2180.000       Rampa           66.413       2.7183 %  

          2199.370       tg. entrada     66.940       2.7183 %  

          2199.370       tg. salida      66.940       0.5164 %  

          2200.000       Rampa           66.943       0.5164 %  

          2220.000       Rampa           67.047       0.5164 %  

          2240.000       Rampa           67.150       0.5164 %  

          2260.000       Rampa           67.253       0.5164 %  

          2261.260       tg. entrada     67.260       0.5164 %  

          2261.268       Punto alto      67.260       0.0000 %  

          2261.537       tg. salida      67.235     -18.2285 %  



          2280.000       Pendiente       63.870     -18.2285 %  

          2298.081       tg. entrada     60.574     -18.2285 %  

          2298.350       Punto bajo      60.550       0.0000 %  

          2298.354       tg. salida      60.550       0.3000 %  

          2300.000       Rampa           60.555       0.3000 %  

          2320.000       Rampa           60.615       0.3000 %  

          2340.000       Rampa           60.675       0.3000 %  

          2360.000       Rampa           60.735       0.3000 %  

          2380.000       Rampa           60.795       0.3000 %  

          2400.000       Rampa           60.855       0.3000 %  

          2420.000       Rampa           60.915       0.3000 %  

          2440.000       Rampa           60.975       0.3000 %  

          2460.000       Rampa           61.035       0.3000 %  

          2480.000       Rampa           61.095       0.3000 %  

          2500.000       Rampa           61.155       0.3000 %  

          2520.000       Rampa           61.215       0.3000 %  

          2540.000       Rampa           61.275       0.3000 %  

          2560.000       Rampa           61.335       0.3000 %  

          2580.000       Rampa           61.395       0.3000 %  

          2600.000       Rampa           61.455       0.3000 %  

          2620.000       Rampa           61.515       0.3000 %  

          2640.000       Rampa           61.575       0.3000 %  

          2660.000       Rampa           61.635       0.3000 %  

          2680.000       Rampa           61.695       0.3000 %  

          2698.641       tg. entrada     61.750       0.3000 %  

          2699.175       tg. salida      61.851      38.5120 %  

          2700.000       Rampa           62.168      38.5120 %  

          2717.434       tg. entrada     68.883      38.5120 %  

          2717.969       tg. salida      68.983       0.3000 %  

          2720.000       Rampa           68.989       0.3000 %  

          2723.702       Rampa           69.000       0.3000 %  
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Annex núm. 10 – Traçat 
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APÈNDIX Nº 2 LLISTATS EN ALÇAT 

 



  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   68.500 

         -4.465228        0.000        0.000       40.099   66.710       40.099   66.710       40.099   66.710   0.000   3.965 

         -0.500000        0.000        0.000       53.500   66.642       53.500   66.642       53.500   66.642   0.000   9.099 

          8.599115        0.000        0.000       64.800   67.614       64.800   67.614       64.800   67.614   0.000  -9.144 

         -0.544406        0.000        0.000      131.699   67.250      131.699   67.250      131.699   67.250   0.000  -3.171 

         -3.715299        0.352        1.500      225.194   63.776      225.016   63.783      225.368   63.812   0.010  23.877 

         20.161933        0.292        1.500      230.826   64.912      230.682   64.883      230.974   64.912   0.007 -19.862 

          0.300078        0.153        1.500      346.796   65.260      346.719   65.260      346.872   65.268   0.002  10.272 

         10.572240        0.184        1.500      353.795   66.000      353.703   65.990      353.888   65.998   0.003 -12.352 

         -1.779813        1.009        1.500      376.270   65.600      375.685   65.610      376.693   65.196   0.085 -93.599 

        -95.378883        1.025        1.500      382.094   60.045      381.664   60.455      382.688   60.041   0.088  94.673 

         -0.705792        0.000        0.000      538.150   58.943      538.150   58.943      538.150   58.943   0.000  -0.525 

         -1.230774        0.000        0.000      648.111   57.590      648.111   57.590      648.111   57.590   0.000   3.120 

          1.889328        0.000        0.000      761.823   59.738      761.823   59.738      761.823   59.738   0.000  -1.589 

          0.300000        0.000        0.000      888.887   60.120      888.887   60.120      888.887   60.120   0.000  -0.800 

         -0.500000        0.197        1.500     1160.765   58.760     1160.665   58.761     1160.863   58.747   0.003 -13.276 

        -13.776408        0.209        1.500     1168.896   57.640     1168.792   57.654     1169.001   57.640   0.004  14.076 

          0.300000        0.174        1.500     1640.766   59.056     1640.679   59.055     1640.853   59.066   0.003  11.700 

         12.000000        0.174        1.500     1657.207   61.029     1657.121   61.018     1657.294   61.029   0.003 -11.658 

          0.342293        0.000        0.000     2028.673   62.300     2028.673   62.300     2028.673   62.300   0.000   2.376 

          2.718258        0.000        0.000     2199.370   66.940     2199.370   66.940     2199.370   66.940   0.000  -2.202 

          0.516370        0.277        1.500     2261.400   67.260     2261.260   67.260     2261.537   67.235   0.006 -18.745 

        -18.228463        0.273        1.500     2298.216   60.549     2298.081   60.574     2298.354   60.550   0.006  18.528 

          0.300000        0.535        1.500     2698.917   61.751     2698.641   61.750     2699.175   61.851   0.024  38.212 

         38.512024        0.535        1.500     2717.693   68.982     2717.434   68.883     2717.969   68.983   0.024 -38.212 

          0.300000                                                                           2723.702   69.000 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       68.500      -4.4652 %  

            20.000       Pendiente       67.607      -4.4652 %  

            40.000       Pendiente       66.714      -4.4652 %  

            40.099       tg. entrada     66.710      -4.4652 %  

            40.099       tg. salida      66.710      -0.5000 %  

            53.500       tg. entrada     66.642      -0.5000 %  

            53.500       Punto bajo      66.642       0.0000 %  

            53.500       tg. salida      66.642       8.5991 %  

            60.000       Rampa           67.201       8.5991 %  

            64.800       tg. entrada     67.614       8.5991 %  

            64.800       Punto alto      67.614       0.0000 %  

            64.800       tg. salida      67.614      -0.5444 %  

            80.000       Pendiente       67.531      -0.5444 %  

           100.000       Pendiente       67.423      -0.5444 %  

           120.000       Pendiente       67.314      -0.5444 %  

           131.699       tg. entrada     67.250      -0.5444 %  

           131.699       tg. salida      67.250      -3.7153 %  

           140.000       Pendiente       66.942      -3.7153 %  

           160.000       Pendiente       66.199      -3.7153 %  

           180.000       Pendiente       65.455      -3.7153 %  

           200.000       Pendiente       64.712      -3.7153 %  

           220.000       Pendiente       63.969      -3.7153 %  

           225.016       tg. entrada     63.783      -3.7153 %  

           225.072       Punto bajo      63.782       0.0000 %  

           225.368       tg. salida      63.812      20.1619 %  

           230.682       tg. entrada     64.883      20.1619 %  

           230.974       tg. salida      64.912       0.3001 %  

           240.000       Rampa           64.940       0.3001 %  

           260.000       Rampa           65.000       0.3001 %  

           280.000       Rampa           65.060       0.3001 %  

           300.000       Rampa           65.120       0.3001 %  

           320.000       Rampa           65.180       0.3001 %  

           340.000       Rampa           65.240       0.3001 %  

           346.719       tg. entrada     65.260       0.3001 %  

           346.872       tg. salida      65.268      10.5722 %  

           353.703       tg. entrada     65.990      10.5722 %  

           353.861       Punto alto      65.999       0.0000 %  

           353.888       tg. salida      65.998      -1.7798 %  

           360.000       Pendiente       65.890      -1.7798 %  

           375.685       tg. entrada     65.610      -1.7798 %  

           376.693       tg. salida      65.196     -95.3789 %  

           380.000       Pendiente       62.042     -95.3789 %  

           381.664       tg. entrada     60.455     -95.3789 %  

           382.688       tg. salida      60.041      -0.7058 %  

           400.000       Pendiente       59.918      -0.7058 %  

           420.000       Pendiente       59.777      -0.7058 %  

           440.000       Pendiente       59.636      -0.7058 %  

           460.000       Pendiente       59.495      -0.7058 %  

           480.000       Pendiente       59.354      -0.7058 %  

           500.000       Pendiente       59.213      -0.7058 %  

           520.000       Pendiente       59.071      -0.7058 %  

           538.150       tg. entrada     58.943      -0.7058 %  

           538.150       tg. salida      58.943      -1.2308 %  

           540.000       Pendiente       58.921      -1.2308 %  

           560.000       Pendiente       58.674      -1.2308 %  

           580.000       Pendiente       58.428      -1.2308 %  

           600.000       Pendiente       58.182      -1.2308 %  

           620.000       Pendiente       57.936      -1.2308 %  

           640.000       Pendiente       57.690      -1.2308 %  

           648.111       tg. entrada     57.590      -1.2308 %  

           648.111       Punto bajo      57.590       0.0000 %  

           648.111       tg. salida      57.590       1.8893 %  

           660.000       Rampa           57.815       1.8893 %  

           680.000       Rampa           58.192       1.8893 %  

           700.000       Rampa           58.570       1.8893 %  

           720.000       Rampa           58.948       1.8893 %  

           740.000       Rampa           59.326       1.8893 %  

           760.000       Rampa           59.704       1.8893 %  

           761.823       tg. entrada     59.738       1.8893 %  

           761.823       tg. salida      59.738       0.3000 %  

           780.000       Rampa           59.793       0.3000 %  

           800.000       Rampa           59.853       0.3000 %  

           820.000       Rampa           59.913       0.3000 %  

           840.000       Rampa           59.973       0.3000 %  

           860.000       Rampa           60.033       0.3000 %  

           880.000       Rampa           60.093       0.3000 %  

           888.887       tg. entrada     60.120       0.3000 %  

           888.887       Punto alto      60.120       0.0000 %  

           888.887       tg. salida      60.120      -0.5000 %  

           900.000       Pendiente       60.064      -0.5000 %  

           920.000       Pendiente       59.964      -0.5000 %  

           940.000       Pendiente       59.864      -0.5000 %  

           960.000       Pendiente       59.764      -0.5000 %  

           980.000       Pendiente       59.664      -0.5000 %  

          1000.000       Pendiente       59.564      -0.5000 %  

          1020.000       Pendiente       59.464      -0.5000 %  

          1040.000       Pendiente       59.364      -0.5000 %  

          1060.000       Pendiente       59.264      -0.5000 %  

          1080.000       Pendiente       59.164      -0.5000 %  

          1100.000       Pendiente       59.064      -0.5000 %  

          1120.000       Pendiente       58.964      -0.5000 %  

          1140.000       Pendiente       58.864      -0.5000 %  

          1160.000       Pendiente       58.764      -0.5000 %  

          1160.665       tg. entrada     58.761      -0.5000 %  

          1160.863       tg. salida      58.747     -13.7764 %  

          1168.792       tg. entrada     57.654     -13.7764 %  

          1168.996       Punto bajo      57.640       0.0000 %  

          1169.001       tg. salida      57.640       0.3000 %  

          1180.000       Rampa           57.673       0.3000 %  

          1200.000       Rampa           57.733       0.3000 %  

          1220.000       Rampa           57.793       0.3000 %  

          1240.000       Rampa           57.853       0.3000 %  

          1260.000       Rampa           57.913       0.3000 %  

          1280.000       Rampa           57.973       0.3000 %  

          1300.000       Rampa           58.033       0.3000 %  

          1320.000       Rampa           58.093       0.3000 %  

          1340.000       Rampa           58.153       0.3000 %  

          1360.000       Rampa           58.213       0.3000 %  

          1380.000       Rampa           58.273       0.3000 %  

          1400.000       Rampa           58.333       0.3000 %  

          1420.000       Rampa           58.393       0.3000 %  

          1440.000       Rampa           58.453       0.3000 %  

          1460.000       Rampa           58.513       0.3000 %  

          1480.000       Rampa           58.573       0.3000 %  

          1500.000       Rampa           58.633       0.3000 %  

          1520.000       Rampa           58.693       0.3000 %  

          1540.000       Rampa           58.753       0.3000 %  

          1560.000       Rampa           58.813       0.3000 %  

          1580.000       Rampa           58.873       0.3000 %  

          1600.000       Rampa           58.933       0.3000 %  

          1620.000       Rampa           58.993       0.3000 %  

          1640.000       Rampa           59.053       0.3000 %  

          1640.679       tg. entrada     59.055       0.3000 %  

          1640.853       tg. salida      59.066      12.0000 %  

          1657.121       tg. entrada     61.018      12.0000 %  

          1657.294       tg. salida      61.029       0.3423 %  

          1660.000       Rampa           61.038       0.3423 %  

          1680.000       Rampa           61.107       0.3423 %  

          1700.000       Rampa           61.175       0.3423 %  

          1720.000       Rampa           61.243       0.3423 %  

          1740.000       Rampa           61.312       0.3423 %  

          1760.000       Rampa           61.380       0.3423 %  

          1780.000       Rampa           61.449       0.3423 %  

          1800.000       Rampa           61.517       0.3423 %  

          1820.000       Rampa           61.586       0.3423 %  

          1840.000       Rampa           61.654       0.3423 %  

          1860.000       Rampa           61.723       0.3423 %  

          1880.000       Rampa           61.791       0.3423 %  

          1900.000       Rampa           61.860       0.3423 %  

          1920.000       Rampa           61.928       0.3423 %  

          1940.000       Rampa           61.996       0.3423 %  

          1960.000       Rampa           62.065       0.3423 %  

          1980.000       Rampa           62.133       0.3423 %  

          2000.000       Rampa           62.202       0.3423 %  

          2020.000       Rampa           62.270       0.3423 %  

          2028.673       tg. entrada     62.300       0.3423 %  

          2028.673       tg. salida      62.300       2.7183 %  

          2040.000       Rampa           62.608       2.7183 %  

          2060.000       Rampa           63.152       2.7183 %  

          2080.000       Rampa           63.695       2.7183 %  

          2100.000       Rampa           64.239       2.7183 %  

          2120.000       Rampa           64.783       2.7183 %  

          2140.000       Rampa           65.326       2.7183 %  

          2160.000       Rampa           65.870       2.7183 %  

          2180.000       Rampa           66.413       2.7183 %  

          2199.370       tg. entrada     66.940       2.7183 %  

          2199.370       tg. salida      66.940       0.5164 %  

          2200.000       Rampa           66.943       0.5164 %  

          2220.000       Rampa           67.047       0.5164 %  

          2240.000       Rampa           67.150       0.5164 %  

          2260.000       Rampa           67.253       0.5164 %  



          2261.260       tg. entrada     67.260       0.5164 %  

          2261.268       Punto alto      67.260       0.0000 %  

          2261.537       tg. salida      67.235     -18.2285 %  

          2280.000       Pendiente       63.870     -18.2285 %  

          2298.081       tg. entrada     60.574     -18.2285 %  

          2298.350       Punto bajo      60.550       0.0000 %  

          2298.354       tg. salida      60.550       0.3000 %  

          2300.000       Rampa           60.555       0.3000 %  

          2320.000       Rampa           60.615       0.3000 %  

          2340.000       Rampa           60.675       0.3000 %  

          2360.000       Rampa           60.735       0.3000 %  

          2380.000       Rampa           60.795       0.3000 %  

          2400.000       Rampa           60.855       0.3000 %  

          2420.000       Rampa           60.915       0.3000 %  

          2440.000       Rampa           60.975       0.3000 %  

          2460.000       Rampa           61.035       0.3000 %  

          2480.000       Rampa           61.095       0.3000 %  

          2500.000       Rampa           61.155       0.3000 %  

          2520.000       Rampa           61.215       0.3000 %  

          2540.000       Rampa           61.275       0.3000 %  

          2560.000       Rampa           61.335       0.3000 %  

          2580.000       Rampa           61.395       0.3000 %  

          2600.000       Rampa           61.455       0.3000 %  

          2620.000       Rampa           61.515       0.3000 %  

          2640.000       Rampa           61.575       0.3000 %  

          2660.000       Rampa           61.635       0.3000 %  

          2680.000       Rampa           61.695       0.3000 %  

          2698.641       tg. entrada     61.750       0.3000 %  

          2699.175       tg. salida      61.851      38.5120 %  

          2700.000       Rampa           62.168      38.5120 %  

          2717.434       tg. entrada     68.883      38.5120 %  

          2717.969       tg. salida      68.983       0.3000 %  

          2720.000       Rampa           68.989       0.3000 %  

          2723.702       Rampa           69.000       0.3000 %  

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 10 – Traçat 
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APÈNDIX Nº 3 LLISTATS REPLANTEIG CADA 20 M 

 



  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE :   7 : NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Pendiente           0.000   409904.459  4595650.743        0.000    68.500 299ｰ15'29"     0.000    -4.465    0.00    0.00    68.500    72.448    72.448 

   CIRC. Pendiente           4.099   409900.883  4595652.746       -1.800    68.317 299ｰ15'29"     0.000    -4.465    0.00    0.00    68.317    72.591    72.591 

   RECTA Pendiente           4.570   409900.447  4595652.920        0.000    68.296 284ｰ15'27"     0.000    -4.465    0.00    0.00    68.296    72.585    72.585 

   RECTA Pendiente          20.000   409885.492  4595656.720        0.000    67.607 284ｰ15'27"     0.000    -4.465    0.00    0.00    67.607    72.333    72.333 

   RECTA Pendiente          40.000   409866.108  4595661.646        0.000    66.714 284ｰ15'27"     0.000    -4.465    0.00    0.00    66.714    71.612    71.612 

   CIRC. Pendiente          50.469   409855.962  4595664.224        1.500    66.658 284ｰ15'27"     0.000    -0.500    0.00    0.00    66.658    71.136    71.136 

   RECTA Pendiente          52.351   409854.834  4595665.577        0.000    66.648 356ｰ09'00"     0.000    -0.500    0.00    0.00    66.648    71.125    71.125 

   RECTA Rampa              60.000   409854.321  4595673.209        0.000    67.201 356ｰ09'00"     0.000     8.599    0.00    0.00    67.201    71.201    71.201 

   RECTA Pendiente          80.000   409852.978  4595693.164        0.000    67.531 356ｰ09'00"     0.000    -0.544    0.00    0.00    67.531    70.924    70.924 

   RECTA Pendiente         100.000   409851.635  4595713.119        0.000    67.423 356ｰ09'00"     0.000    -0.544    0.00    0.00    67.423    71.588    71.588 

   RECTA Pendiente         120.000   409850.292  4595733.073        0.000    67.314 356ｰ09'00"     0.000    -0.544    0.00    0.00    67.314    71.587    71.587 

   RECTA Pendiente         140.000   409848.949  4595753.028        0.000    66.942 356ｰ09'00"     0.000    -3.715    0.00    0.00    66.942    69.534    69.534 

   RECTA Pendiente         160.000   409847.607  4595772.983        0.000    66.199 356ｰ09'00"     0.000    -3.715    0.00    0.00    66.199    68.777    68.777 

   RECTA Pendiente         180.000   409846.264  4595792.938        0.000    65.455 356ｰ09'00"     0.000    -3.715    0.00    0.00    65.455    66.237    66.237 

   RECTA Pendiente         200.000   409844.921  4595812.893        0.000    64.712 356ｰ09'00"     0.000    -3.715    0.00    0.00    64.712    65.506    65.506 

   CIRC. Pendiente         201.635   409844.811  4595814.524        1.500    64.652 356ｰ09'00"     0.000    -3.715    0.00    0.00    64.652    64.823    64.823 

   RECTA Pendiente         201.990   409844.829  4595814.878        0.000    64.638   9ｰ42'53"     0.000    -3.715    0.00    0.00    64.638    64.699    64.699 

   RECTA Pendiente         220.000   409847.868  4595832.630        0.000    63.969   9ｰ42'53"     0.000    -3.715    0.00    0.00    63.969    65.335    65.335 

   RECTA Rampa             240.000   409851.243  4595852.343        0.000    64.940   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    64.940    65.223    65.223 

   RECTA Rampa             260.000   409854.618  4595872.056        0.000    65.000   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    65.000    67.154    67.154 

   RECTA Rampa             280.000   409857.993  4595891.769        0.000    65.060   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    65.060    66.548    66.548 

   RECTA Rampa             300.000   409861.368  4595911.482        0.000    65.120   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    65.120    66.284    66.284 

   RECTA Rampa             320.000   409864.743  4595931.196        0.000    65.180   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    65.180    66.078    66.078 

   RECTA Rampa             340.000   409868.118  4595950.909        0.000    65.240   9ｰ42'53"     0.000     0.300    0.00    0.00    65.240    65.234    65.234 

   CIRC. Rampa             353.604   409870.413  4595964.318       -1.500    65.980   9ｰ42'53"     0.000    10.572    0.00    0.00    65.980    66.398    66.398 

   RECTA Pendiente         354.103   409870.415  4595964.815        0.000    65.995 350ｰ39'34"     0.000    -1.780    0.00    0.00    65.995    66.480    66.480 

   RECTA Pendiente         360.000   409869.458  4595970.633        0.000    65.890 350ｰ39'34"     0.000    -1.780    0.00    0.00    65.890    67.492    67.492 

   RECTA Pendiente         380.000   409866.212  4595990.368        0.000    62.042 350ｰ39'34"     0.000   -95.379    0.00    0.00    62.042    62.937    62.937 

   CIRC. Pendiente         381.605   409865.952  4595991.951       -1.500    60.512 350ｰ39'34"     0.000   -95.379    0.00    0.00    60.512    64.299    64.299 

   RECTA Pendiente         382.714   409865.400  4595992.886        0.000    60.040 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    60.040    64.148    64.148 

   RECTA Pendiente         400.000   409851.829  4596003.592        0.000    59.918 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.918    63.351    63.351 

   RECTA Pendiente         420.000   409836.127  4596015.979        0.000    59.777 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.777    62.409    62.409 

   RECTA Pendiente         440.000   409820.425  4596028.366        0.000    59.636 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.636    61.011    61.011 

   RECTA Pendiente         460.000   409804.723  4596040.754        0.000    59.495 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.495    60.632    60.632 

   RECTA Pendiente         480.000   409789.021  4596053.141        0.000    59.354 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.354    60.887    60.887 

   RECTA Pendiente         500.000   409773.319  4596065.528        0.000    59.213 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.213    61.034    61.034 

   RECTA Pendiente         520.000   409757.617  4596077.916        0.000    59.071 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    59.071    61.374    61.374 

   CIRC. Pendiente         537.398   409743.958  4596088.692        1.500    58.949 308ｰ16'11"     0.000    -0.706    0.00    0.00    58.949    61.635    61.635 

   RECTA Pendiente         539.085   409743.424  4596090.199        0.000    58.932  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    58.932    61.672    61.672 

   RECTA Pendiente         540.000   409743.625  4596091.092        0.000    58.921  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    58.921    61.675    61.675 

   RECTA Pendiente         560.000   409748.021  4596110.603        0.000    58.674  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    58.674    62.324    62.324 

   RECTA Pendiente         580.000   409752.418  4596130.113        0.000    58.428  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    58.428    61.773    61.773 

   RECTA Pendiente         600.000   409756.815  4596149.624        0.000    58.182  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    58.182    60.824    60.824 

   RECTA Pendiente         620.000   409761.211  4596169.135        0.000    57.936  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    57.936    60.264    60.264 

   RECTA Pendiente         640.000   409765.608  4596188.646        0.000    57.690  12ｰ41'56"     0.000    -1.231    0.00    0.00    57.690    60.002    60.002 

   RECTA Rampa             660.000   409770.004  4596208.156        0.000    57.815  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    57.815    60.498    60.498 

   RECTA Rampa             680.000   409774.401  4596227.667        0.000    58.192  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    58.192    60.811    60.811 

   RECTA Rampa             700.000   409778.797  4596247.178        0.000    58.570  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    58.570    61.124    61.124 

   RECTA Rampa             720.000   409783.194  4596266.689        0.000    58.948  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    58.948    61.512    61.512 

   RECTA Rampa             740.000   409787.590  4596286.200        0.000    59.326  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    59.326    62.024    62.024 

   RECTA Rampa             760.000   409791.987  4596305.710        0.000    59.704  12ｰ41'56"     0.000     1.889    0.00    0.00    59.704    62.558    62.558 

   RECTA Rampa             780.000   409796.383  4596325.221        0.000    59.793  12ｰ41'56"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.793    63.121    63.121 

   RECTA Rampa             800.000   409800.780  4596344.732        0.000    59.853  12ｰ41'56"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.853    63.579    63.579 

   CIRC. Rampa             809.989   409802.976  4596354.477       -1.500    59.883  12ｰ41'56"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.883    63.839    63.839 

   RECTA Rampa             810.476   409803.005  4596354.961        0.000    59.884 354ｰ05'40"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.884    63.851    63.851 

   RECTA Rampa             820.000   409802.025  4596364.434        0.000    59.913 354ｰ05'40"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.913    64.014    64.014 

   RECTA Rampa             840.000   409799.967  4596384.328        0.000    59.973 354ｰ05'40"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.973    64.351    64.351 

   RECTA Rampa             860.000   409797.909  4596404.222        0.000    60.033 354ｰ05'40"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.033    64.611    64.611 

   RECTA Rampa             880.000   409795.852  4596424.116        0.000    60.093 354ｰ05'40"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.093    64.300    64.300 

   RECTA Pendiente         900.000   409793.794  4596444.009        0.000    60.064 354ｰ05'40"     0.000    -0.500    0.00    0.00    60.064    63.600    63.600 

   RECTA Pendiente         920.000   409791.736  4596463.903        0.000    59.964 354ｰ05'40"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.964    63.206    63.206 

   RECTA Pendiente         940.000   409789.679  4596483.797        0.000    59.864 354ｰ05'40"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.864    63.408    63.408 

   CIRC. Pendiente         957.560   409787.872  4596501.264       -1.500    59.776 354ｰ05'40"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.776    63.783    63.783 

   RECTA Pendiente         958.570   409787.450  4596502.161        0.000    59.771 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.771    63.774    63.774 

   RECTA Pendiente         960.000   409786.449  4596503.182        0.000    59.764 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.764    63.714    63.714 

   RECTA Pendiente         980.000   409772.442  4596517.457        0.000    59.664 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.664    64.832    64.832 

   RECTA Pendiente        1000.000   409758.434  4596531.733        0.000    59.564 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.564    62.928    62.928 

   RECTA Pendiente        1020.000   409744.427  4596546.009        0.000    59.464 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.464    63.080    63.080 

   RECTA Pendiente        1040.000   409730.420  4596560.285        0.000    59.364 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.364    63.306    63.306 

   RECTA Pendiente        1060.000   409716.413  4596574.561        0.000    59.264 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.264    63.495    63.495 

   RECTA Pendiente        1080.000   409702.406  4596588.837        0.000    59.164 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.164    63.968    63.968 

   CIRC. Pendiente        1099.646   409688.647  4596602.859        1.500    59.066 315ｰ32'39"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.066    63.681    63.681 

   RECTA Pendiente        1099.799   409688.545  4596602.974        0.000    59.065 321ｰ23'42"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.065    63.678    63.678 

   RECTA Pendiente        1100.000   409688.420  4596603.131        0.000    59.064 321ｰ23'42"     0.000    -0.500    0.00    0.00    59.064    63.674    63.674 

   RECTA Pendiente        1120.000   409675.941  4596618.761        0.000    58.964 321ｰ23'42"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.964    63.246    63.246 

   CIRC. Pendiente        1139.786   409663.595  4596634.223       -1.500    58.865 321ｰ23'42"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.865    62.846    62.846 

   CIRC. Pendiente        1140.000   409663.450  4596634.380       -1.500    58.864 313ｰ13'24"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.864    62.839    62.839 

   RECTA Pendiente        1140.145   409663.340  4596634.474        0.000    58.863 307ｰ40'15"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.863    62.834    62.834 

   RECTA Pendiente        1160.000   409647.624  4596646.608        0.000    58.764 307ｰ40'15"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.764    62.317    62.317 

   CIRC. Pendiente        1160.268   409647.412  4596646.772        1.500    58.763 307ｰ40'15"     0.000    -0.500    0.00    0.00    58.763    62.311    62.311 

   RECTA Pendiente        1161.517   409646.834  4596647.838        0.000    58.656 355ｰ23'28"     0.000   -13.776    0.00    0.00    58.656    62.283    62.283 

   RECTA Rampa            1180.000   409645.349  4596666.261        0.000    57.673 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.673    61.931    61.931 

   RECTA Rampa            1200.000   409643.742  4596686.197        0.000    57.733 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.733    61.694    61.694 

   RECTA Rampa            1220.000   409642.135  4596706.132        0.000    57.793 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.793    61.626    61.626 

   RECTA Rampa            1240.000   409640.528  4596726.067        0.000    57.853 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.853    61.667    61.667 

   RECTA Rampa            1260.000   409638.921  4596746.003        0.000    57.913 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.913    61.914    61.914 

   RECTA Rampa            1280.000   409637.314  4596765.938        0.000    57.973 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    57.973    62.052    62.052 

   RECTA Rampa            1300.000   409635.707  4596785.873        0.000    58.033 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.033    62.117    62.117 

   RECTA Rampa            1320.000   409634.100  4596805.809        0.000    58.093 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.093    62.225    62.225 

   RECTA Rampa            1340.000   409632.493  4596825.744        0.000    58.153 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.153    62.201    62.201 

   RECTA Rampa            1360.000   409630.886  4596845.679        0.000    58.213 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.213    62.152    62.152 

   RECTA Rampa            1380.000   409629.279  4596865.615        0.000    58.273 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.273    62.096    62.096 

   RECTA Rampa            1400.000   409627.672  4596885.550        0.000    58.333 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.333    61.939    61.939 

   RECTA Rampa            1420.000   409626.065  4596905.485        0.000    58.393 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.393    61.767    61.767 

   RECTA Rampa            1440.000   409624.458  4596925.421        0.000    58.453 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.453    61.698    61.698 

   RECTA Rampa            1460.000   409622.851  4596945.356        0.000    58.513 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.513    61.852    61.852 

   RECTA Rampa            1480.000   409621.244  4596965.291        0.000    58.573 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.573    62.764    62.764 

   RECTA Rampa            1500.000   409619.637  4596985.227        0.000    58.633 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.633    62.347    62.347 

   RECTA Rampa            1520.000   409618.030  4597005.162        0.000    58.693 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.693    62.298    62.298 

   RECTA Rampa            1540.000   409616.423  4597025.097        0.000    58.753 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.753    62.315    62.315 

   RECTA Rampa            1560.000   409614.816  4597045.033        0.000    58.813 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.813    62.313    62.313 

   RECTA Rampa            1580.000   409613.209  4597064.968        0.000    58.873 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.873    62.380    62.380 

   RECTA Rampa            1600.000   409611.602  4597084.903        0.000    58.933 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.933    62.542    62.542 

   RECTA Rampa            1620.000   409609.995  4597104.839        0.000    58.993 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    58.993    62.598    62.598 

   RECTA Rampa            1640.000   409608.388  4597124.774        0.000    59.053 355ｰ23'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    59.053    61.937    61.937 

   CIRC. Rampa            1656.777   409607.040  4597141.497       -1.500    60.977 355ｰ23'28"     0.000    12.000    0.00    0.00    60.977    63.338    63.338 

   RECTA Rampa            1657.921   409606.543  4597142.496        0.000    61.031 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.031    63.338    63.338 

   RECTA Rampa            1660.000   409604.990  4597143.879        0.000    61.038 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.038    63.337    63.337 

   RECTA Rampa            1680.000   409590.058  4597157.184        0.000    61.107 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.107    63.446    63.446 

   RECTA Rampa            1700.000   409575.125  4597170.489        0.000    61.175 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.175    63.656    63.656 

   RECTA Rampa            1720.000   409560.193  4597183.794        0.000    61.243 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.243    63.720    63.720 

   CIRC. Rampa            1736.558   409547.830  4597194.810        1.500    61.300 311ｰ42'04"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.300    63.782    63.782 

   RECTA Rampa            1737.684   409547.334  4597195.791        0.000    61.304 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.304    63.784    63.784 

   RECTA Rampa            1740.000   409547.120  4597198.097        0.000    61.312 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.312    63.792    63.792 

   RECTA Rampa            1760.000   409545.271  4597218.011        0.000    61.380 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.380    63.871    63.871 

   RECTA Rampa            1780.000   409543.421  4597237.926        0.000    61.449 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.449    63.933    63.933 

   RECTA Rampa            1800.000   409541.572  4597257.840        0.000    61.517 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.517    64.029    64.029 

   RECTA Rampa            1820.000   409539.723  4597277.754        0.000    61.586 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.586    64.066    64.066 

   RECTA Rampa            1840.000   409537.873  4597297.669        0.000    61.654 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.654    64.190    64.190 

   RECTA Rampa            1860.000   409536.024  4597317.583        0.000    61.723 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.723    64.206    64.206 

   RECTA Rampa            1880.000   409534.174  4597337.497        0.000    61.791 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.791    64.172    64.172 

   RECTA Rampa            1900.000   409532.325  4597357.412        0.000    61.860 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.860    64.232    64.232 

   RECTA Rampa            1920.000   409530.476  4597377.326        0.000    61.928 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.928    64.309    64.309 

   RECTA Rampa            1940.000   409528.626  4597397.240        0.000    61.996 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    61.996    64.103    64.103 

   RECTA Rampa            1960.000   409526.777  4597417.155        0.000    62.065 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    62.065    64.059    64.059 

   RECTA Rampa            1980.000   409524.927  4597437.069        0.000    62.133 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    62.133    64.492    64.492 

   RECTA Rampa            2000.000   409523.078  4597456.983        0.000    62.202 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    62.202    64.687    64.687 

   RECTA Rampa            2020.000   409521.229  4597476.898        0.000    62.270 354ｰ41'39"     0.000     0.342    0.00    0.00    62.270    64.888    64.888 

   RECTA Rampa            2040.000   409519.379  4597496.812        0.000    62.608 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    62.608    65.139    65.139 

   RECTA Rampa            2060.000   409517.530  4597516.726        0.000    63.152 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    63.152    65.391    65.391 

   RECTA Rampa            2080.000   409515.680  4597536.640        0.000    63.695 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    63.695    65.734    65.734 

   RECTA Rampa            2100.000   409513.831  4597556.555        0.000    64.239 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    64.239    66.298    66.298 

   RECTA Rampa            2120.000   409511.982  4597576.469        0.000    64.783 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    64.783    66.861    66.861 

   RECTA Rampa            2140.000   409510.132  4597596.383        0.000    65.326 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    65.326    67.298    67.298 

   CIRC. Rampa            2155.022   409508.743  4597611.341       -1.500    65.735 354ｰ41'39"     0.000     2.718    0.00    0.00    65.735    68.697    68.697 

   RECTA Rampa            2155.460   409508.640  4597611.765        0.000    65.746 337ｰ57'38"     0.000     2.718    0.00    0.00    65.746    68.704    68.704 

   RECTA Rampa            2160.000   409506.936  4597615.973        0.000    65.870 337ｰ57'38"     0.000     2.718    0.00    0.00    65.870    68.757    68.757 

   RECTA Rampa            2180.000   409499.432  4597634.512        0.000    66.413 337ｰ57'38"     0.000     2.718    0.00    0.00    66.413    68.844    68.844 

   RECTA Rampa            2200.000   409491.927  4597653.050        0.000    66.943 337ｰ57'38"     0.000     0.516    0.00    0.00    66.943    68.933    68.933 

   RECTA Rampa            2220.000   409484.422  4597671.589        0.000    67.047 337ｰ57'38"     0.000     0.516    0.00    0.00    67.047    68.952    68.952 

   RECTA Rampa            2240.000   409476.917  4597690.127        0.000    67.150 337ｰ57'38"     0.000     0.516    0.00    0.00    67.150    69.751    69.751 

   RECTA Rampa            2260.000   409469.412  4597708.666        0.000    67.253 337ｰ57'38"     0.000     0.516    0.00    0.00    67.253    69.702    69.702 

   CIRC. R  -2            2261.331   409468.913  4597709.900       -1.500    67.258 337ｰ57'38"     0.000    -4.217    0.00    0.00    67.258    69.695    69.695 

   RECTA Pendiente        2261.788   409468.680  4597710.291        0.000    67.189 320ｰ29'28"     0.000   -18.228    0.00    0.00    67.189    69.692    69.692 

   RECTA Pendiente        2280.000   409457.094  4597724.342        0.000    63.870 320ｰ29'28"     0.000   -18.228    0.00    0.00    63.870    67.451    67.451 

   RECTA Rampa            2300.000   409444.370  4597739.773        0.000    60.555 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.555    63.301    63.301 

   RECTA Rampa            2320.000   409431.646  4597755.203        0.000    60.615 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.615    63.441    63.441 

   RECTA Rampa            2340.000   409418.922  4597770.634        0.000    60.675 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.675    63.446    63.446 

   RECTA Rampa            2360.000   409406.198  4597786.064        0.000    60.735 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.735    63.534    63.534 

   RECTA Rampa            2380.000   409393.474  4597801.495        0.000    60.795 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.795    63.387    63.387 

   RECTA Rampa            2400.000   409380.750  4597816.925        0.000    60.855 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.855    63.568    63.568 

   RECTA Rampa            2420.000   409368.026  4597832.356        0.000    60.915 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.915    63.108    63.108 

   CIRC. Rampa            2431.827   409360.502  4597841.481        1.500    60.950 320ｰ29'28"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.950    62.946    62.946 

   RECTA Rampa            2432.648   409360.174  4597842.222        0.000    60.952 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.952    62.912    62.912 

   RECTA Rampa            2440.000   409359.128  4597849.500        0.000    60.975 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    60.975    62.712    62.712 

   RECTA Rampa            2460.000   409356.284  4597869.296        0.000    61.035 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.035    63.032    63.032 

   RECTA Rampa            2480.000   409353.439  4597889.093        0.000    61.095 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.095    63.354    63.354 

   RECTA Rampa            2500.000   409350.594  4597908.890        0.000    61.155 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.155    63.333    63.333 

   RECTA Rampa            2520.000   409347.750  4597928.686        0.000    61.215 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.215    63.314    63.314 

   RECTA Rampa            2540.000   409344.905  4597948.483        0.000    61.275 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.275    63.767    63.767 

   RECTA Rampa            2560.000   409342.060  4597968.280        0.000    61.335 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.335    63.710    63.710 

   RECTA Rampa            2580.000   409339.216  4597988.076        0.000    61.395 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.395    63.763    63.763 

   RECTA Rampa            2600.000   409336.371  4598007.873        0.000    61.455 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.455    64.098    64.098 

   RECTA Rampa            2620.000   409333.526  4598027.670        0.000    61.515 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.515    64.190    64.190 

   RECTA Rampa            2640.000   409330.682  4598047.466        0.000    61.575 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.575    63.948    63.948 

   CIRC. Rampa            2654.243   409328.656  4598061.564        1.500    61.617 351ｰ49'22"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.617    64.038    64.038 

   RECTA Rampa            2655.732   409329.151  4598062.905        0.000    61.622  48ｰ43'04"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.622    64.062    64.062 

   RECTA Rampa            2660.000   409332.358  4598065.721        0.000    61.635  48ｰ43'04"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.635    64.132    64.132 

   RECTA Rampa            2680.000   409347.387  4598078.916        0.000    61.695  48ｰ43'04"     0.000     0.300    0.00    0.00    61.695    64.163    64.163 

   RECTA Rampa            2700.000   409362.417  4598092.111        0.000    62.168  48ｰ43'04"     0.000    38.512    0.00    0.00    62.168    65.123    65.123 

   CIRC. Rampa            2717.295   409375.413  4598103.522        1.500    68.829  48ｰ43'04"     0.000    38.512    0.00    0.00    68.829    71.897    71.897 

   RECTA Rampa            2718.090   409376.119  4598103.868        0.000    68.983  79ｰ04'51"     0.000     0.300    0.00    0.00    68.983    72.283    72.283 

   RECTA Rampa            2720.000   409377.994  4598104.230        0.000    68.989  79ｰ04'51"     0.000     0.300    0.00    0.00    68.989    73.351    73.351 

   RECTA Rampa            2723.702   409381.629  4598104.931        0.000    69.000  79ｰ04'51"     0.000     0.300    0.00    0.00    69.000    73.444    73.444 



 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 10 – Traçat 
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APÈNDIX Nº 4 LLISTATS REPLANTEIG BASES 

 



  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE :   7 (Derecha): NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : BR-06                X:  409895.271  Y: 4595635.036  Z:  72.608  PK:       0.339 Dis= -18.193 

                                                                             Distancia:    47.535  Azimut:   3.454324 

  BO : BR-05                X:  409897.849  Y: 4595682.501  Z:  73.445  PK:      14.373 Dis=  28.030 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 

 

 RECTA       0.000 332.509119     0.000   409904.459  4595650.743  33.696650    18.197  30.242326 186.936086    32.439 383.481762     68.500 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE :   7 (Derecha): NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : BR-05                X:  409897.849  Y: 4595682.501  Z:  73.445  PK:      14.373 Dis=  28.030 

                                                                             Distancia:   282.117  Azimut: 382.100457 

  BO : BR-04                X:  409819.568  Y: 4595953.540  Z:  61.723  PK:     334.401 Dis= -48.297 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 

 

 RECTA       0.000 332.509119     0.000   409904.459  4595650.743 186.936086    32.439 204.835629 182.598797   314.472   0.498340     68.500 

 

 CIRC.       4.099 332.509119     0.000   409900.883  4595652.746 193.530560    29.909 211.430103 183.191794   311.591   1.091337     68.317 

 

 RECTA       4.570 315.841814     0.000   409900.447  4595652.920 194.423540    29.695 212.323083 183.268655   311.309   1.168198     68.296 

 

 RECTA      20.000 315.841814     0.000   409885.492  4595656.720 228.454063    28.589 246.353606 186.086530   304.052   3.986073     67.858 

 

 RECTA      40.000 315.841814     0.000   409866.108  4595661.646 262.992518    37.979 280.892061 189.934446   295.581   7.833989     67.749 

 

 CIRC.      50.469 315.841814     0.000   409855.962  4595664.224 273.807488    45.701 291.707031 192.033778   291.596   9.933321     67.692 

 

 RECTA      52.351 395.722337     0.000   409854.834  4595665.577 276.136870    46.224 294.036413 192.242135   290.114  10.141678     67.682 

 

 RECTA      60.000 395.722337     0.000   409854.321  4595673.209 286.610755    44.509 304.510298 192.147945   282.477  10.047488     67.640 

 

 RECTA      80.000 395.722337     0.000   409852.978  4595693.164 314.852555    46.120 332.752098 191.875764   262.511   9.775307     67.531 

 

 RECTA     100.000 395.722337     0.000   409851.635  4595713.119 337.250293    55.436 355.149836 191.558779   242.550   9.458322     67.423 

 

 RECTA     120.000 395.722337     0.000   409850.292  4595733.073 351.955879    69.421 369.855422 191.184954   222.597   9.084497     67.314 

 

 RECTA     140.000 395.722337     0.000   409848.949  4595753.028 361.405341    85.821 379.304884 190.737530   202.653   8.637073     66.942 

 

 RECTA     160.000 395.722337     0.000   409847.607  4595772.983 367.730805   103.496 385.630348 190.192460   182.721   8.092003     66.199 

 

 RECTA     180.000 395.722337     0.000   409846.264  4595792.938 372.180748   121.891 390.080291 189.513978   162.805   7.413521     65.455 

 

 RECTA     200.000 395.722337     0.000   409844.921  4595812.893 375.452220   140.725 393.351763 188.646501   142.914   6.546044     64.712 

 

 CIRC.     201.635 395.722337     0.000   409844.811  4595814.524 375.681234   142.278 393.580777 188.564790   141.289   6.464333     64.652 

 

 RECTA     201.990  10.794278     0.000   409844.829  4595814.878 375.747627   142.600 393.647170 188.528181   140.944   6.427724     64.638 

 

 RECTA     220.000  10.794278     0.000   409847.868  4595832.630 379.540467   158.230 397.440010 185.362993   124.178   3.262536     63.969 

 

 RECTA     240.000  10.794278     0.000   409851.243  4595852.343 382.950382   176.120   0.849925 180.688733   106.038 398.588276     64.940 

 

 RECTA     260.000  10.794278     0.000   409854.618  4595872.056 385.725080   194.422   3.624623 174.139374    88.702 392.038917     65.000 

 

 RECTA     280.000  10.794278     0.000   409857.993  4595891.769 388.018805   213.030   5.918348 164.573634    72.747 382.473177     65.060 

 

 RECTA     300.000  10.794278     0.000   409861.368  4595911.482 389.941968   231.869   7.841511 150.195900    59.296 368.095443     65.120 

 

 RECTA     320.000  10.794278     0.000   409864.743  4595931.196 391.574860   250.889   9.474403 129.242291    50.398 347.141834     65.180 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE :   7 (Derecha): NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : BR-04                X:  409819.568  Y: 4595953.540  Z:  61.723  PK:     334.401 Dis= -48.297 

                                                                             Distancia:    64.484  Azimut:  69.557081 

  BO : BR-03                X:  409876.819  Y: 4595983.214  Z:  68.655  PK:     371.219 Dis=   9.305 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 

 

 RECTA     320.000  10.794278     0.000   409864.743  4595931.196 129.242291    50.398  59.685210 214.522058    53.402 344.964977     65.180 

 

 RECTA     340.000  10.794278     0.000   409868.118  4595950.909 103.446701    48.620  33.889620 216.749675    33.456 347.192594     65.240 

 

 CIRC.     353.604  10.794278     0.000   409870.413  4595964.318  86.701695    51.975  17.144614 220.807172    19.952 351.250090     65.980 

 

 RECTA     354.103 389.621805     0.000   409870.415  4595964.815  86.108313    52.082  16.551232 221.323106    19.482 351.766025     65.995 

 

 RECTA     360.000 389.621805     0.000   409869.458  4595970.633  78.985833    52.737   9.428752 233.702446    14.576 364.145365     65.890 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE :   7 (Derecha): NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : BR-03                X:  409876.819  Y: 4595983.214  Z:  68.655  PK:     371.219 Dis=   9.305 

                                                                             Distancia:  2195.306  Azimut: 386.178532 

  BO : BR-02                X:  409403.938  Y: 4598126.984  Z:  73.453  PK:    2723.702 Dis= -31.369 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 

 

 RECTA     360.000 389.621805     0.000   409869.458  4595970.633 233.702446    14.576 247.523914 186.464178  2206.027   0.285646     65.890 

 

 RECTA     380.000 389.621805     0.000   409866.212  4595990.368 337.775948    12.794 351.597416 186.435301  2186.052   0.256769     62.042 

 

 CIRC.     381.605 389.621805     0.000   409865.952  4595991.951 343.110212    13.944 356.931680 186.432961  2184.450   0.254429     60.512 

 

 RECTA     382.714 342.522137     0.000   409865.400  4595992.886 344.738847    14.964 358.560315 186.442904  2183.420   0.264372     60.040 

 

 RECTA     400.000 342.522137     0.000   409851.829  4596003.592 343.550696    32.245 357.372165 186.765648  2170.115   0.587117     59.918 

 

 RECTA     420.000 342.522137     0.000   409836.127  4596015.979 343.156953    52.243 356.978421 187.144035  2154.792   0.965503     59.777 

 

 RECTA     440.000 342.522137     0.000   409820.425  4596028.366 342.981210    72.243 356.802678 187.527828  2139.546   1.349297     59.636 

 

 RECTA     460.000 342.522137     0.000   409804.723  4596040.754 342.881674    92.242 356.703143 187.917116  2124.379   1.738584     59.495 

 

 RECTA     480.000 342.522137     0.000   409789.021  4596053.141 342.817610   112.242 356.639078 188.311988  2109.292   2.133456     59.354 

 

 RECTA     500.000 342.522137     0.000   409773.319  4596065.528 342.772923   132.242 356.594392 188.712533  2094.288   2.534001     59.213 

 

 RECTA     520.000 342.522137     0.000   409757.617  4596077.916 342.739978   152.242 356.561446 189.118842  2079.368   2.940310     59.071 

 

 CIRC.     537.398 342.522137     0.000   409743.958  4596088.692 342.717636   169.640 356.539104 189.477052  2066.458   3.298520     58.949 

 

 RECTA     539.085  14.109877     0.000   409743.424  4596090.199 343.033494   170.997 356.854962 189.485652  2064.883   3.307120     58.932 

 

 RECTA     540.000  14.109877     0.000   409743.625  4596091.092 343.338930   171.401 357.160398 189.475004  2064.036   3.296472     58.921 

 

 RECTA     560.000  14.109877     0.000   409748.021  4596110.603 349.649887   181.154 363.471356 189.240104  2045.529   3.061572     58.674 

 

 RECTA     580.000  14.109877     0.000   409752.418  4596130.113 355.267309   192.497 369.088777 189.000918  2027.050   2.822386     58.428 

 

 RECTA     600.000  14.109877     0.000   409756.815  4596149.624 360.225836   205.167 374.047304 188.757335  2008.600   2.578803     58.182 

 

 RECTA     620.000  14.109877     0.000   409761.211  4596169.135 364.584613   218.933 378.406081 188.509239  1990.180   2.330707     57.936 

 

 RECTA     640.000  14.109877     0.000   409765.608  4596188.646 368.412124   233.603 382.233592 188.256512  1971.791   2.077980     57.690 

 

 RECTA     660.000  14.109877     0.000   409770.004  4596208.156 371.776798   249.015 385.598266 187.999030  1953.434   1.820498     57.815 

 

 RECTA     680.000  14.109877     0.000   409774.401  4596227.667 374.742051   265.041 388.563520 187.736668  1935.109   1.558136     58.192 

 

 RECTA     700.000  14.109877     0.000   409778.797  4596247.178 377.364198   281.576 391.185667 187.469294  1916.818   1.290762     58.570 

 

 RECTA     720.000  14.109877     0.000   409783.194  4596266.689 379.692012   298.536 393.513480 187.196773  1898.561   1.018241     58.948 

 

 RECTA     740.000  14.109877     0.000   409787.590  4596286.200 381.767125   315.851 395.588593 186.918964  1880.339   0.740433     59.326 

 

 RECTA     760.000  14.109877     0.000   409791.987  4596305.710 383.624801   333.467 397.446269 186.635725  1862.155   0.457193     59.704 

 

 RECTA     780.000  14.109877     0.000   409796.383  4596325.221 385.294795   351.338 399.116263 186.346905  1844.007   0.168373     59.793 

 

 RECTA     800.000  14.109877     0.000   409800.780  4596344.732 386.802196   369.428   0.623665 186.052350  1825.899 399.873818     59.853 

 

 CIRC.     809.989  14.109877     0.000   409802.976  4596354.477 387.500932   378.535   1.322401 185.903036  1816.869 399.724504     59.883 

 

 RECTA     810.476 393.438485     0.000   409803.005  4596354.961 387.521527   379.004   1.342996 185.898327  1816.403 399.719795     59.884 

 

 RECTA     820.000 393.438485     0.000   409802.025  4596364.434 387.666374   388.488   1.487842 185.858678  1806.946 399.680146     59.913 

 

 RECTA     840.000 393.438485     0.000   409799.967  4596384.328 387.948650   408.410   1.770119 185.774050  1787.090 399.595518     59.973 

 

 RECTA     860.000 393.438485     0.000   409797.909  4596404.222 388.204665   428.339   2.026133 185.687520  1767.236 399.508988     60.033 

 

 RECTA     880.000 393.438485     0.000   409795.852  4596424.116 388.437912   448.274   2.259380 185.599024  1747.386 399.420492     60.093 

 

 RECTA     900.000 393.438485     0.000   409793.794  4596444.009 388.651294   468.215   2.472762 185.508494  1727.539 399.329963     60.064 

 

 RECTA     920.000 393.438485     0.000   409791.736  4596463.903 388.847241   488.161   2.668709 185.415861  1707.696 399.237329     59.964 

 

 RECTA     940.000 393.438485     0.000   409789.679  4596483.797 389.027803   508.111   2.849271 185.321049  1687.856 399.142518     59.864 

 

 CIRC.     957.560 393.438485     0.000   409787.872  4596501.264 389.175039   525.631   2.996507 185.235946  1670.440 399.057414     59.776 

 

 RECTA     958.570 350.604704     0.000   409787.450  4596502.161 389.143168   526.586   2.964637 185.243728  1669.471 399.065197     59.771 

 

 RECTA     960.000 350.604704     0.000   409786.449  4596503.182 389.044990   527.762   2.866458 185.271982  1668.247 399.093450     59.764 

 

 RECTA     980.000 350.604704     0.000   409772.442  4596517.457 387.716814   544.344   1.538282 185.671448  1651.172 399.492916     59.664 

 

 RECTA    1000.000 350.604704     0.000   409758.434  4596531.733 386.467671   561.149   0.289139 186.079246  1634.164 399.900714     59.564 

 

 RECTA    1020.000 350.604704     0.000   409744.427  4596546.009 385.291591   578.157 399.113060 186.495604  1617.224   0.317072     59.464 

 

 RECTA    1040.000 350.604704     0.000   409730.420  4596560.285 384.183084   595.352 398.004552 186.920758  1600.355   0.742226     59.364 

 



 RECTA    1060.000 350.604704     0.000   409716.413  4596574.561 383.137105   612.716 396.958573 187.354951  1583.559   1.176419     59.264 

 

 RECTA    1080.000 350.604704     0.000   409702.406  4596588.837 382.149029   630.237 395.970497 187.798432  1566.838   1.619900     59.164 

 

 CIRC.    1099.646 350.604704     0.000   409688.647  4596602.859 381.230728   647.587 395.052196 188.243346  1550.489   2.064814     59.066 

 

 RECTA    1099.799 357.105604     0.000   409688.545  4596602.974 381.224455   647.726 395.045923 188.246580  1550.357   2.068048     59.065 

 

 RECTA    1100.000 357.105604     0.000   409688.420  4596603.131 381.217143   647.913 395.038611 188.250462  1550.180   2.071930     59.064 

 

 RECTA    1120.000 357.105604     0.000   409675.941  4596618.761 380.510815   666.537 394.332283 188.640888  1532.554   2.462357     58.964 

 

 CIRC.    1139.786 357.105604     0.000   409663.595  4596634.223 379.849912   685.038 393.671381 189.036062  1515.176   2.857530     58.865 

 

 CIRC.    1140.000 348.026050     0.000   409663.450  4596634.380 379.841660   685.232 393.663128 189.040930  1514.996   2.862399     58.864 

 

 RECTA    1140.145 341.856741     0.000   409663.340  4596634.474 379.834625   685.356 393.656094 189.044830  1514.884   2.866298     58.863 

 

 RECTA    1160.000 341.856741     0.000   409647.624  4596646.608 378.822854   701.870 392.644322 189.613682  1500.299   3.435150     58.764 

 

 CIRC.    1160.268 341.856741     0.000   409647.412  4596646.772 378.809525   702.094 392.630993 189.621435  1500.103   3.442903     58.763 

 

 RECTA    1161.517 394.879290     0.000   409646.834  4596647.838 378.791589   703.291 392.613057 189.638323  1498.956   3.459791     58.656 

 

 RECTA    1180.000 394.879290     0.000   409645.349  4596666.261 379.199508   721.202 393.020976 189.572970  1480.537   3.394438     57.673 

 

 RECTA    1200.000 394.879290     0.000   409643.742  4596686.197 379.618669   740.614 393.440138 189.500395  1460.607   3.321863     57.733 

 

 RECTA    1220.000 394.879290     0.000   409642.135  4596706.132 380.016402   760.057 393.837870 189.425812  1440.680   3.247280     57.793 

 

 RECTA    1240.000 394.879290     0.000   409640.528  4596726.067 380.394280   779.529 394.215748 189.349137  1420.754   3.170605     57.853 

 

 RECTA    1260.000 394.879290     0.000   409638.921  4596746.003 380.753728   799.026 394.575196 189.270281  1400.831   3.091749     57.913 

 

 RECTA    1280.000 394.879290     0.000   409637.314  4596765.938 381.096042   818.547 394.917510 189.189150  1380.909   3.010618     57.973 

 

 RECTA    1300.000 394.879290     0.000   409635.707  4596785.873 381.422400   838.091 395.243868 189.105643  1360.990   2.927111     58.033 

 

 RECTA    1320.000 394.879290     0.000   409634.100  4596805.809 381.733875   857.657 395.555344 189.019656  1341.074   2.841125     58.093 

 

 RECTA    1340.000 394.879290     0.000   409632.493  4596825.744 382.031450   877.241 395.852918 188.931077  1321.160   2.752545     58.153 

 

 RECTA    1360.000 394.879290     0.000   409630.886  4596845.679 382.316022   896.844 396.137491 188.839787  1301.248   2.661255     58.213 

 

 RECTA    1380.000 394.879290     0.000   409629.279  4596865.615 382.588415   916.465 396.409883 188.745660  1281.339   2.567128     58.273 

 

 RECTA    1400.000 394.879290     0.000   409627.672  4596885.550 382.849385   936.101 396.670853 188.648561  1261.434   2.470030     58.333 

 

 RECTA    1420.000 394.879290     0.000   409626.065  4596905.485 383.099627   955.752 396.921095 188.548350  1241.531   2.369818     58.393 

 

 RECTA    1440.000 394.879290     0.000   409624.458  4596925.421 383.339782   975.418 397.161250 188.444873  1221.631   2.266341     58.453 

 

 RECTA    1460.000 394.879290     0.000   409622.851  4596945.356 383.570442   995.097 397.391910 188.337970  1201.735   2.159438     58.513 

 

 RECTA    1480.000 394.879290     0.000   409621.244  4596965.291 383.792153  1014.788 397.613621 188.227468  1181.842   2.048936     58.573 

 

 RECTA    1500.000 394.879290     0.000   409619.637  4596985.227 384.005421  1034.491 397.826889 188.113182  1161.953   1.934650     58.633 

 

 RECTA    1520.000 394.879290     0.000   409618.030  4597005.162 384.210715  1054.206 398.032183 187.994916  1142.068   1.816384     58.693 

 

 RECTA    1540.000 394.879290     0.000   409616.423  4597025.097 384.408469  1073.931 398.229938 187.872460  1122.187   1.693928     58.753 

 

 RECTA    1560.000 394.879290     0.000   409614.816  4597045.033 384.599089  1093.666 398.420557 187.745586  1102.310   1.567054     58.813 

 

 RECTA    1580.000 394.879290     0.000   409613.209  4597064.968 384.782949  1113.410 398.604417 187.614054  1082.438   1.435522     58.873 

 

 RECTA    1600.000 394.879290     0.000   409611.602  4597084.903 384.960401  1133.164 398.781869 187.477602  1062.571   1.299070     58.933 

 

 RECTA    1620.000 394.879290     0.000   409609.995  4597104.839 385.131770  1152.925 398.953238 187.335951  1042.708   1.157419     58.993 

 

 RECTA    1640.000 394.879290     0.000   409608.388  4597124.774 385.297363  1172.695 399.118831 187.188799  1022.851   1.010268     59.053 

 

 CIRC.    1656.777 394.879290     0.000   409607.040  4597141.497 385.432023  1189.285 399.253492 187.060882  1006.198   0.882351     60.977 

 

 RECTA    1657.921 346.334867     0.000   409606.543  4597142.496 385.418246  1190.372 399.239715 187.078953  1005.119   0.900421     61.031 

 

 RECTA    1660.000 346.334867     0.000   409604.990  4597143.879 385.354280  1192.072 399.175748 187.157730  1003.452   0.979198     61.038 

 

 RECTA    1680.000 346.334867     0.000   409590.058  4597157.184 384.748192  1208.486 398.569661 187.929035   987.498   1.750503     61.107 

 

 RECTA    1700.000 346.334867     0.000   409575.125  4597170.489 384.158401  1225.007 397.979869 188.725550   971.693   2.547018     61.175 

 

 RECTA    1720.000 346.334867     0.000   409560.193  4597183.794 383.584353  1241.630 397.405821 189.548271   956.045   3.369740     61.243 

 

 CIRC.    1736.558 346.334867     0.000   409547.830  4597194.810 383.120624  1255.467 396.942092 190.249975   943.215   4.071443     61.300 

 

 RECTA    1737.684 394.104757     0.000   409547.334  4597195.791 383.109414  1256.544 396.930882 190.272963   942.169   4.094431     61.304 

 

 RECTA    1740.000 394.104757     0.000   409547.120  4597198.097 383.129544  1258.826 396.951012 190.263525   939.857   4.084994     61.312 

 

 RECTA    1760.000 394.104757     0.000   409545.271  4597218.011 383.300379  1278.534 397.121848 190.180061   919.895   4.001530     61.380 

 

 RECTA    1780.000 394.104757     0.000   409543.421  4597237.926 383.466027  1298.251 397.287495 190.092895   899.933   3.914363     61.449 

 

 RECTA    1800.000 394.104757     0.000   409541.572  4597257.840 383.626717  1317.977 397.448185 190.001774   879.974   3.823242     61.517 

 

 RECTA    1820.000 394.104757     0.000   409539.723  4597277.754 383.782667  1337.710 397.604135 189.906423   860.016   3.727891     61.586 

 

 RECTA    1840.000 394.104757     0.000   409537.873  4597297.669 383.934082  1357.452 397.755551 189.806543   840.061   3.628011     61.654 

 

 RECTA    1860.000 394.104757     0.000   409536.024  4597317.583 384.081156  1377.201 397.902624 189.701801   820.108   3.523270     61.723 

 

 RECTA    1880.000 394.104757     0.000   409534.174  4597337.497 384.224070  1396.957 398.045538 189.591837   800.157   3.413305     61.791 

 

 RECTA    1900.000 394.104757     0.000   409532.325  4597357.412 384.362997  1416.720 398.184466 189.476248   780.208   3.297717     61.860 

 

 RECTA    1920.000 394.104757     0.000   409530.476  4597377.326 384.498102  1436.489 398.319570 189.354595   760.262   3.176063     61.928 

 

 RECTA    1940.000 394.104757     0.000   409528.626  4597397.240 384.629537  1456.265 398.451005 189.226386   740.320   3.047855     61.996 

 

 RECTA    1960.000 394.104757     0.000   409526.777  4597417.155 384.757450  1476.047 398.578918 189.091080   720.380   2.912548     62.065 

 

 RECTA    1980.000 394.104757     0.000   409524.927  4597437.069 384.881979  1495.835 398.703448 188.948071   700.444   2.769539     62.133 

 

 RECTA    2000.000 394.104757     0.000   409523.078  4597456.983 385.003257  1515.628 398.824725 188.796683   680.511   2.618151     62.202 

 

 RECTA    2020.000 394.104757     0.000   409521.229  4597476.898 385.121407  1535.427 398.942875 188.636160   660.583   2.457628     62.270 

 

 RECTA    2040.000 394.104757     0.000   409519.379  4597496.812 385.236548  1555.230 399.058016 188.465652   640.659   2.287120     62.608 

 

 RECTA    2060.000 394.104757     0.000   409517.530  4597516.726 385.348794  1575.039 399.170262 188.284199   620.740   2.105667     63.152 

 

 RECTA    2080.000 394.104757     0.000   409515.680  4597536.640 385.458251  1594.853 399.279719 188.090717   600.826   1.912185     63.695 

 

 RECTA    2100.000 394.104757     0.000   409513.831  4597556.555 385.565021  1614.671 399.386489 187.883971   580.918   1.705439     64.239 

 

 RECTA    2120.000 394.104757     0.000   409511.982  4597576.469 385.669202  1634.493 399.490670 187.662555   561.017   1.484024     64.783 

 

 RECTA    2140.000 394.104757     0.000   409510.132  4597596.383 385.770886  1654.320 399.592354 187.424856   541.123   1.246324     65.326 

 

 CIRC.    2155.022 394.104757     0.000   409508.743  4597611.341 385.845674  1669.215 399.667142 187.234499   526.186   1.055967     65.735 

 

 RECTA    2155.460 375.511897     0.000   409508.640  4597611.765 385.845402  1669.651 399.666871 187.236513   525.750   1.057981     65.746 

 

 RECTA    2160.000 375.511897     0.000   409506.936  4597615.973 385.817504  1674.131 399.638973 187.338041   521.287   1.159509     65.870 

 

 RECTA    2180.000 375.511897     0.000   409499.432  4597634.512 385.696354  1693.873 399.517822 187.806832   501.645   1.628301     66.413 

 

 RECTA    2200.000 375.511897     0.000   409491.927  4597653.050 385.577996  1713.621 399.399464 188.313802   482.032   2.135270     66.943 

 

 RECTA    2220.000 375.511897     0.000   409484.422  4597671.589 385.462334  1733.374 399.283803 188.863737   462.452   2.685206     67.047 

 

 RECTA    2240.000 375.511897     0.000   409476.917  4597690.127 385.349280  1753.133 399.170748 189.462250   442.910   3.283718     67.150 

 

 RECTA    2260.000 375.511897     0.000   409469.412  4597708.666 385.238746  1772.897 399.060214 190.115951   423.411   3.937420     67.253 

 

 CIRC.    2261.331 375.511897     0.000   409468.913  4597709.900 385.231477  1774.213 399.052946 190.161596   422.115   3.983064     67.258 

 

 RECTA    2261.788 356.101476     0.000   409468.680  4597710.291 385.226568  1774.647 399.048036 190.187271   421.692   4.008739     67.189 

 

 RECTA    2280.000 356.101476     0.000   409457.094  4597724.342 384.940634  1791.004 398.762102 191.643866   406.136   5.465334     63.870 

 

 RECTA    2300.000 356.101476     0.000   409444.370  4597739.773 384.632587  1809.008 398.454055 193.376579   389.317   7.198047     60.555 

 

 RECTA    2320.000 356.101476     0.000   409431.646  4597755.203 384.330618  1827.054 398.152086 195.264214   372.812   9.085682     60.615 

 

 RECTA    2340.000 356.101476     0.000   409418.922  4597770.634 384.034562  1845.139 397.856030 197.324713   356.665  11.146181     60.675 

 

 RECTA    2360.000 356.101476     0.000   409406.198  4597786.064 383.744260  1863.264 397.565728 199.577994   340.927  13.399462     60.735 

 

 RECTA    2380.000 356.101476     0.000   409393.474  4597801.495 383.459557  1881.427 397.281025 202.045926   325.657  15.867395     60.795 

 

 RECTA    2400.000 356.101476     0.000   409380.750  4597816.925 383.180304  1899.627 397.001772 204.752140   310.924  18.573609     60.855 

 

 RECTA    2420.000 356.101476     0.000   409368.026  4597832.356 382.906356  1917.862 396.727824 207.721571   296.809  21.543040     60.915 

 

 CIRC.    2431.827 356.101476     0.000   409360.502  4597841.481 382.746789  1928.663 396.568257 209.611816   288.788  23.433284     60.950 

 

 RECTA    2432.648 390.914255     0.000   409360.174  4597842.222 382.742924  1929.464 396.564392 209.707976   288.105  23.529444     60.952 

 

 RECTA    2440.000 390.914255     0.000   409359.128  4597849.500 382.773858  1936.756 396.595327 210.192463   281.079  24.013931     60.975 

 

 RECTA    2460.000 390.914255     0.000   409356.284  4597869.296 382.856842  1956.595 396.678310 211.641503   262.057  25.462971     61.035 

 

 RECTA    2480.000 390.914255     0.000   409353.439  4597889.093 382.938159  1976.436 396.759627 213.316340   243.192  27.137808     61.095 

 

 RECTA    2500.000 390.914255     0.000   409350.594  4597908.890 383.017860  1996.281 396.839328 215.271243   224.523  29.092711     61.155 

 

 RECTA    2520.000 390.914255     0.000   409347.750  4597928.686 383.095991  2016.129 396.917459 217.578060   206.105  31.399528     61.215 

 

 RECTA    2540.000 390.914255     0.000   409344.905  4597948.483 383.172599  2035.980 396.994067 220.333149   188.009  34.154617     61.275 

 

 RECTA    2560.000 390.914255     0.000   409342.060  4597968.280 383.247728  2055.834 397.069196 223.667168   170.341  37.488636     61.335 

 

 RECTA    2580.000 390.914255     0.000   409339.216  4597988.076 383.321419  2075.690 397.142887 227.758443   153.246  41.579912     61.395 

 

 RECTA    2600.000 390.914255     0.000   409336.371  4598007.873 383.393714  2095.550 397.215182 232.849506   136.941  46.670974     61.455 

 

 RECTA    2620.000 390.914255     0.000   409333.526  4598027.670 383.464651  2115.411 397.286119 239.262016   121.742  53.083484     61.515 

 

 RECTA    2640.000 390.914255     0.000   409330.682  4598047.466 383.534268  2135.276 397.355736 247.392337   108.118  61.213805     61.575 

 

 CIRC.    2654.243 390.914255     0.000   409328.656  4598061.564 383.583061  2149.424 397.404530 254.455158    99.735  68.276627     61.617 

 

 RECTA    2655.732  54.130918     0.000   409329.151  4598062.905 383.607353  2150.594 397.428821 254.899331    98.485  68.720800     61.622 

 

 RECTA    2660.000  54.130918     0.000   409332.358  4598065.721 383.720281  2152.504 397.541749 254.934136    94.218  68.755604     61.635 

 

 RECTA    2680.000  54.130918     0.000   409347.387  4598078.916 384.246841  2161.542 398.068309 255.150574    74.220  68.972042     61.695 

 

 RECTA    2700.000  54.130918     0.000   409362.417  4598092.111 384.768981  2170.727 398.590449 255.526657    54.223  69.348125     62.168 

 

 CIRC.    2717.295  54.130918     0.000   409375.413  4598103.522 385.216935  2178.787 399.038403 256.180212    36.934  70.001680     68.829 

 

 RECTA    2718.090  87.867709     0.000   409376.119  4598103.868 385.239319  2178.961 399.060787 255.861228    36.170  69.682696     68.983 

 

 RECTA    2720.000  87.867709     0.000   409377.994  4598104.230 385.295070  2178.883 399.116538 254.163429    34.509  67.984898     68.989 

 

 RECTA    2723.702  87.867709     0.000   409381.629  4598104.931 385.403151  2178.737 399.224619 250.366904    31.369  64.188372     69.000 
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1.  INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions mecàniques i hidràuliques que formen part de les infraestructures de 

distribució i captació d’aigua de ATLL precisen, per al seu funcionament,  de motors i 

d’altres receptors elèctrics. 

 

Les infraestructures de captació, bombament i seccionament de les canonades tenen 

també necessitat d’energia elèctrica. 

 

Per tal de subministrar aquesta energia a les instal·lacions corresponents es fa 

necessari un sistema de distribució en baixa tensió, així com el disseny de les 

instal·lacions d’enllumenat per a l’Arqueta de Derivació i a l’Arqueta de Cabalímetre 

 
 

 

2. CÀLCULS ELÈCTRICS BT 

 

2.1 Fórmules 

 

Emprarem les següents: 

 

Sistema Trifàsic 

I = PC / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 

e = (L x PC / k x U x n x S x R) + (L x PC x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) 

= volts (V) 

 

Sistema Monofàsic: 

I = PC / U x Cosj x R = amp (A) 

e = (2 x L x PC / k x U x n x S x R) + (2 x L x PC x Xu x Senj / 1000 x U x n x R 

x Cosj) = volts (V) 

On: 

PC = Potència de Càlcul en Watts. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

e = Caiguda de tensió en Volts. 

K = Conductivitat. 

I = Intensitat en Ampers. 

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos ɸ = Cosinus de fi. Factor de potència. 

R = Rendiment. (Per a línies motor). 

n = NÚM. de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en /m. 

 

2.2 Fórmules Conductivitat Elèctrica 

 

 K = 1/ 

  = 20[1  (T-20)]  

 T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Sent, 

 K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

  = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

 20 = Resistivitat del conductor a 20ºC. 

   Cu = 0.018  

  Al = 0.029  

  = Coeficient de temperatura:  

  Cu = 0.00392  

  Al = 0.00403  

 T = Temperatura del conductor (ºC).  

 T0 = Temperatura ambient (ºC):  

  Cables enterrats = 25ºC  

  Cables a l'aire = 40ºC  

 Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

  XLPE, EPR = 90ºC  

  PVC = 70ºC  

 I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

 Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
2.3 Fórmules Sobrecàrregues 

 

 Ib ≤In≤Iz  

 I2≤1,45 Iz 

 

On: 

  

 Ib: intensitat utilitzada al circuit. 

 Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20- 

 460/5-523. 

 In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. 

 

Per als dispositius de protecció regulables, In és la intensitat de regulació    

triada. 
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 I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu   

 de protecció. En la pràctica I2 es pren igual: 

  - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als    

interruptors automàtics (1,45 In com a màxim). 

  - a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles      

  (1,6 In). 

 

3. CÀLCULS DEL SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS 

 

 

3.1 Càlcul de la Línia: 01MV0DN1700 

 

- Tensió de servei:  400 V. 

- Canalització: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 105 m; Cos ɸ : 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 

- Potència a instal·lar: 380 W. 

- Potència de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  380x1.25=475 W. 

 

I=475/1,732x400x0.8x1=0.86 A. 

Es trien conductors 5x2.5 mm²Cu 

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, 

a1 

 

Caiguda de Tensió: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=0.262 % 

e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Tèrmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  

Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 

 

 

3.2 Càlcul de la Línia: 01MV0DN1200 

 

- Tensió de servei:  400 V. 

- Canalització: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 105 m; ; Cos ɸ : 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 

- Potència a instal·lar: 380 W. 

- Potència de càlcul:  (Segons ITC-BT-47): 380x1.25=475 W. 

 

I=475/1,732x400x0.8x1=0.86 A. 

Es trien conductors 5x 2,5mm²Cu 

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, 

a1 

 

Caiguda de Tensió: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=0.262 % 

e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Tèrmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  

Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 

 

3.3 Càlcul de la Línia: 01MV0DN600 

 

- Tensió de servei:  400 V. 

- Canalització: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 165 m; ; Cos ɸ : 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 

- Potència a instal·lar: 380 W. 

- Potència de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  380x1.25=475 W. 

 

I=475/1,732x400x0.8x1=0.86 A. 

Es trien conductors 5x4 mm²Cu 

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, 

a1 

 

Caiguda de Tensió: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=0.257 % 

e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Tèrmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  

Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 
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3.4 Càlcul de la Línia: 01EN1XX01 

 

- Tensió de servei:  230 V. 

- Canalització: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 95 m; ; Cos ɸ : 1; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potència a instal·lar: 2000 W. 

- Potència de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  

2000x1.8=3600 W. 

 

I=3600/230x1=15,65 A. 

Es trien conductors 5x6 mm²Cu 

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, 

a1 

 

Caiguda de Tensió: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=1,358 % 

e(total)=1,38% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Tèrmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  

Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 

 

3.5 Càlcul de la Línia: 01EN1XX02 

 

- Tensió de servei:  230 V. 

- Canalització: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 165 m; ; Cos ɸ : 1; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potència a instal·lar: 2000 W. 

- Potència de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  

2000x1.8=3600 W. 

 

I=3600/230x1=15,65 A. 

Es trien conductors 5x6 mm²Cu 

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ1-K (AS) CPR Cca-s1b, d1, 

a1 

 

Caiguda de Tensió: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=2,358 % 

e(total)=2,38% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Tèrmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  

Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 

 

 

 

 



ÍTEM 1 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 27 28 29 30 31 32

S.C.1 - L1 LINIA 01MV0DN1700 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,475 0,80 4 400 0,86 10 25 Cu UNI RZ1 5x2,5 27,30 3,14 105 143 0,262 0,28

S.C.1 - L2 LINIA 01MV0DN1200 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,475 0,80 4 400 0,86 10 25 Cu UNI RZ1 5x2,5 27,30 3,14 105 143 0,262 0,28

S.C.1 - L3 LINIA 01MV0DN600 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,475 0,80 4 400 0,86 10 25 Cu UNI RZ1 5x4 36,40 2,35 165 230 0,257 0,27

S.C.1 - L4 LINIA 01EN1XX01 3,60 1,00 1,00 1,00 1,00 3,60 3,600 1,00 4 230 9,04 20 25 Cu UNI RZ1 5x10 63,70 14,19 95 165 1,358 1,38

S.C.1 - L5 LINIA 01EN1XX02 3,60 1,00 1,00 1,00 1,00 3,60 3,600 1,00 4 230 9,04 20 25 Cu UNI RZ1 5x10 44,59 20,27 165 165 2,358 2,38

Cables instalados al aire

Interruptor

Potencia

Absorbida

(kW)

Potencia

Cálculo

(kW)

Cosφ Fases

Tensión

nominal

Un (V)

Int (A)

(Ib)
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Potencia

Nominal

(kW)

η
C.Calc.

REBT

Coef.

Simult.
Coef. Utilit.

Material

del

conductor

Construc.

del cable

Intensida

d

nominal o

regulació

n In (A)

Icc (kA) Curva

Longitud

del

cable

(m)

Longitud

maxima

protegida

(m)

Au %

parcial

Au %

total

Intensidad

Admisible

Iz (A)

Factor

de carga

del cable

(Ib/Iz)%

Tipo

aislamiento

Nº de conductores y

sección
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1  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la definició dels processos constructius de les actuacions 

previstes en el present “Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria 

PTLL-Abrera”. 

2 CANALITZACIONS SOTERRADES                                                

 

2.1   EXECUCIÓ DE LES RASES 

L’excavació es podrà realitzar amb mitjans convencionals i amb talussos 1H:2V o 3H:2V 

amb un recobriment mínim de 1 m entre la clau del tub i la superfície. Excepte on, per 

proximitat a zones protegides, es faci enterament vertical.  En la següent taula es poden 

veure els talussos recomanats per a cada tram, i el tipus de terreny per al recobriment.  

PK min PK max Talussos recomanats Tipologia de terreny 

0 22 2(V) : 3(H) Grava arenosa con bolos 

22 37 No hay zanja - 

37 204 2(V) : 3(H) rellenos poco compactados 

206,5 215,5 No hay zanja - 

215,5 362 2(V) : 3(H) rellenos poco compactados 

362 372 Subvertical vial ATLL 

372 2510 1(V) : 2(H) arena sin finos, floja 

2510 2580 
0-1,5 m: 1(V) : 2(H)  
>1,5 m: 2(V):3(H) rellenos vertidos y arcillas firmes con grava arenosa 

2580 FINAL 1(V) : 2(H) rellenos vertidos 

 

L’amplada del fons d’excavació serà en funció del diàmetre i d’acord a la taula següent: 

Ø (mm) 1600 1200 1000 900 

Amplada a cada 

lateral del tub 

(m) 

0,5 m 0,4m 0,3 0,3 

 

- S'ha de procurar que les rases estiguin poc temps obertes abans d’instal·lar-hi els tubs 

(mai més de 3 dies). S'evita així la degradació dels talussos i del fons, així com el 

perill d'accidents. 

- S'ha d'evitar sobre-amplades de les rases, que són causa de forts increments de les 

càrregues del terraplè sobre la canonada. 

- S'ha de vigilar constantment la qualitat del material que forma el llit de recolzament 

dels tubs, la del reblert a cada costat i fins a 50 cm. per sobre dels tubs, així com la 

seva correcta compactació (que és fonamental per evitar sobrecàrregues superiors a 

les previstes. 

- Una vegada instal·lats els tubs s'han de recobrir parellament (deixant les juntes vistes) 

tan aviat com sigui possible encara que no s'hagi provat el tram. Es pretén així evitar 

desplaçaments dels tubs i fins i tot la seva flotació cas d'inundar-se la rasa. 

- Els trams de prova no seran superiors a 500 ml. 

- Cas que els massissos d'ancoratge no resisteixin pel seu propi pes, es vigilarà la seva 

disposició per evitar-los moviments si s'excavés el terreny darrera seu en el futur. 

- Quant als tubs, no ha de bastar per acceptar-los que s'acompanyin d'un certificat 

d'homologació, sinó que s'han d'entregar els resultats conformats de les proves del 

control intern de qualitat del fabricant, que s'hauran de contrastar amb les proves de 

recepció oportunes. 

- S'han de vigilar els possibles danys causats pel transport dels tubs a obra, i decidir si 

són o no reparables, sempre amb un procediment autoritzat prèviament. També es 

vigilaran les condicions d'aplegament. 

 

Com a resum, per tal de realitzar l’execució d’aquestes conduccions, es requereixen les 

següents operacions: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referencies topogràfiques 

- Introducció dels elements de la canonada 

- Extracció del material excavat 

- Unió de tubs mitjançant soldadures 

- Material i adopció de totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut 

dels treballadors que participin en la realització de les tasques.  
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2.2  Proves de pressió 

A mida que avança el muntatge de la canonada, aquesta s’ha de provar per trams. 

La prova de pressió del tub té un cost molt petit en relació als altres elements de l’obra, de 

manera que els instal·ladors sovint la inclouen ja en els seus pressupostos.  

La prova de pressió s’adequarà a la norma UNE-EN 805:2000. En l’annex de càlculs 

hidràulics s’inclou el càlcul detallat del cop d’ariet. Coneguda la sobrepressió màxima 

s’estableix la pressió de disseny MDP. La pressió de prova, STP, es calcula: 

1,0 MDPSTP
 

D’acord amb aquesta expressió, la pressió a la qual provar la canonada val 1,28 N/mm2. 

Els trams en prova tenen una longitud aproximada d’uns 500 m. S’espera, doncs, per a la 

canonada en projecte hi hagi un sol tram a provar. La pressió de prova s’aplica al punt 

més baix de cada tram i de forma que al punt més alt del tram s’hi pugui aplicar una 

pressió igual o major que la de disseny (obtinguda en funció del cop d’ariet). Es recomana 

que la diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més alta 

no excedeixi el 10% de la pressió de prova. 

 Els extrems del tram en prova es tancaran amb “caps” de forma semi-esfèrica 

prefabricats (fons Clopper). Aquesta geometria minimitza l’efecte de la pressió d’aigua al 

punt neutre i garanteix el manteniment de la mateixa pressió hidràulica a tots els punts. 

Això representa un clar avantatge respecte a la col·locació de tapes planes, que requeriria 

la instal·lació d’ancoratges de gran resistència.  

La prova de pressió s’executarà en dues fases. En la primera fase, l’etapa preliminar, 

s’omplirà d’aigua el tram de prova, de manera molt lenta i des del punt baix per a evitar 

l’acumulació d’aire. A continuació s’augmenta la pressió hidràulica de manera constant i 

gradual fins a un valor comprès entre MDP i STP a un ràtio de 0,1 N/mm2. Aquesta pressió 

s’ha de mantenir en aquests límits durant un interval de temps raonable i suficient com 

per a que la canonada s’estabilitzi assolint un estadi similar al de servei. S’estableix una 

durada d’entre 1 i 2 hores, que es considera suficient atès que és un tub d’acer.  

La segona fase és l’etapa principal o de posada en càrrega. La pressió s’augmentarà de 

manera gradual fins a assolir el valor d’STP i, un cop assolit aquest valor, es desconnecta 

el sistema de bombament, de manera que no es permet l’entrada d’aigua a la canonada 

durant una hora. Al final d’aquest interval el descens de pressió ha de ser inferior a 0,02 

N/mm2. A continuació s’eleva la pressió de la canonada per a assolir altre cop el valor 

d’STP, subministrant quantitats addicionals d’aigua i mesurant el volum subministrat, que 

ha de ser inferior al límit establert per la normativa UNE EN 805:2000. 

 

2.3  Proves de soldadures i radiografies 

Es radiografiaran el 20% de les soldadures realitzades en obra en els trams rectes de tub i 

el 100% en els colzes i peces de caldereria especials de grans dimensions. Addicionalment, 

el 100% de les soldadures s’assajaran amb líquids penetrants; s’haurà de comprovar que 

no es detecta cap porus. 

3 CLAVA 

Les claves definides al projecte corresponen a claves amb escut tancat de canonades de 

formigó armat de 2.500 mm de diàmetre interior que serviran d’allotjament a les canonades 

de projecte. 

La tècnica de clava de tubs amb escut tancat pertany al conjunt de sistemes de construcció de 

túnels sense rasa i consisteix en l’empenta horitzontal dels tubs per mitjà de gats hidràulics 

amb l’ajuda simultània d’un cap de tall giratori totalment tancat, situat al front de l’excavació, 

el que permet treballar per sota del nivell freàtic, inclús pressuritzant la cabina si és necessari.  

En les perforacions de Projecte es treballarà en un ambient humit generat per l’aportació 

d’aigua amb fangs bituminosos que permetrà conservar certa pressió al front per assegurar el 

seu sosteniment, al mateix temps minimitzarà el fregament entre tub i terreny, i ajudarà en la 

extracció del material excavat.  

La necessitat de reutilització d’aquests fangs induirà a un tractament especial del material 

extret.  

El control de la trajectòria de la clava (sempre recte o d’una sola curvatura) i totes les ordres 

de guiat i empenta es gestionen des d’una sala de control computeritzada situada a la 

superfície. El guiat dels equips es realitza mitjançant diferents sistemes, sent el requerit en 
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aquest projecte el sistema basat en un emissor de raigs làser situat en el pou d’atac i una 

tarja lectora instal·lada en el capçal perforador.  

Amb l’objectiu de no esgotar la resistència de la canonada (per a perforacions llargues) i 

d’assegurar que davant la possibilitat que el material del front d’excavació de la perforació 

horitzontal no sigui el previst en el present projecte constructiu, i que per tant sigui necessària 

la aplicació d’una força d’empenta superior a la resultant dels càlculs realitzats, es col·loquen 

instal·lacions intermèdies d’empenta.  

Les màximes desviacions absolutes admissibles per a cada clava respecte a les alineacions 

definides al projecte son les següents:  

En rasant En alineació horitzontal 

+/- 50 mm +/- 75 mm 

 

Donat que les canonades de formigó armat venen a servir d’allotjament a una canonada de 

diàmetre 1000 mm, les diferències d’alineació que es poguessin produir entre canonades de 

formigó armat successives hauran d’assegurar un canal lliure amb alineació constant a 

l’interior de la clava suficient per a permetre la col·locació de la canonada.  

4 INJECCIONS 

Es tracta d’efectuar un tractament de millora del terreny, amb el que es tracta de crear una 

zona de terreny tractat, mitjançant la modificació adequada de les seves característiques 

geotècniques, de tal mode que sigui dotada de les característiques requerides pel seu correcte 

funcionament.  

Mitjançant l’aplicació d’una sèrie d’injeccions de fracturació, amb la introducció del material 

adequat, s’aconsegueix dotar al terreny d’una gran homogeneïtat, amb un grau de cohesió i 

amb una estructura interna, que permet dotar al terreny d’un millor comportament respecte al 

corresponent al seu estat actual. 

En essència, aquest tractament consisteix en la transformació del estat mecànic inicial del 

terreny mitjançant tres processo simultanis que es descriuen a continuació:  

4.1 A – Trencament hidràulic del terreny  

De forma controlada, de mode que les deformacions s’esglaonin. Aquest procés permet el 

tractament amb barreges estables a base de ciment en sòls que tinguin una textura que 

impedeix la impregnació inclús per barreges químiques de baixa viscositat. El referit 

trencament hidràulic es produeix amb volums de beurada aplicats a través de punts d’injecció, 

protegits per maneguets de goma, disposats en tubs d’acer, amb separació no superior a 0,5 

metres entre punts d’injecció consecutius d’un mateix tub. Aquests punts d’injecció permeten 

la repetició del tractament, tants cops com es desitgi, després d’haver forjat les barreges 

anteriorment aplicades, així com la dosificació en cada fase d’injecció del volum i caudal 

utilitzats, el que afavoreix un control molt precís de les deformacions induïdes al subsòl.   

4.2 B.- Consolidació del terreny per pressió i estructuració.  

La regulació del caudal d’injecció forçat per trencament del terreny, permet l’aplicació de 

pressions “estàtiques” creixents, fins la pressió última de tancament de cada maneguet que es 

prefixi segons la profunditat. Aquestes pressions produeixen la consolidació dels petits dominis 

de terreny (de dimensió centimètrica) compresos entre llengües de beurada. En els sòls 

argilosos es pot apreciar aquest efecte de la consolidació, donat que en perforacions 

d’alleugeriment de pressions intersticials intermèdies a les injeccions es registra durant el 

tractament una afluència marcada d’aigua que acaba quan es produeix el forjat de la barreja 

injectada. El resultat d’aquest procés consisteix en la inclusió en el terreny d’un esquelet de 

llengües de ciment endurides entre les quals es confina un sòl consolidat per exemple a tan 

sols 5 kg/cm2 tindria, segons la relació de Skempton, una cohesió aparent propera a 1 kg/cm2. 

4.3 C.- Armat del terreny tractat pels tubs d’injecció. 

Els tubs d’acer del tractament queden al final del mateix, íntimament associats al volum de 

terreny tractat. La disposició dels tubs es prefixa en ventall, de mode que la màxima distància 

entre tubs, dins del volum del sòl a tractar, sigui inferior sempre a dos vegades el radi d’acció 

de la injecció. Aquest últim s’ha contrastat repetidament en sòls de natura molt diversa 

(graves, sorres, argiles) mitjançant l’examen directe en excavacions del sòl tractat, verificant-

se que la distància de l’eix del trepant de tractament a la vora de la zona en que la distribució 

de llengües de beurada és massiva, resulta sempre superior a les previsions, en forma molt 

més dependent de la resistència del terreny i de les pressions d’injecció que de la textura més 
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o menys fina del sòl, circumstància previsible per tractar-se, com ja s’ha senyalat, d’un 

tractament de trencament i consolidació, no d’impregnació del sòl. 

Els propis tubs d’acer, una vegada acabat el procés d’injecció i emplenat del seu interior amb 

beurada de ciment, persegueixen complementàriament el que els bolons, que en definitiva 

constitueixen els esmentats tubs d’injecció, serveixin d’elements de cosit de les superfícies 

potencials de lliscament del terreny sota les càrregues que ho sol·liciten, el que assegura el 

comportament mecànic del sòl tractat.  

El disseny concret de cada una de les disposicions dels trepants, la seva inclinació i longitud 

total definitiva, al objecte d’evitar malmetre alguna instal·lació enterrada existent, hauran de 

ser replantejades a la pròpia obra, determinant en aquest cas les inclinacions reals de cada un 

dels trepants per complir les condicions referides en aquest apartat.  
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APÈNDIX Nº 1 INJECCIONS 



#

#

#

#

#

#

#

#

E0Ecrkvãp!Jc{c-!66/!2¼!qh/4/!!!Vhpq/<!;26!82!67!23!!!!Hcz<!;29!37!63!26!!!39131/!OCFTKF/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E0Eqpfg!fg!ncu!Pcxcu-!36/!!!Vhpq/<!;63!31!45!;1!!!Hcz<!;63!31!45!9;!!!3;128/!OCNCIC/!
!!!yyy/qrivgttc/eqo!! ! cfoqpBqrivgttc/eqo!

!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!Kpuetkvc!gp!gn!Tgi/!Ogtecpvkn!fg!nc!Rtqxkpekc!fg!Oãncic-!vqoq!5/8;1-!nkdtq!4/7;9-!hqnkq!233-!jqlc!OC.217293-!E/K/H/!D.;4/174/844!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!

! !

!

#

#

#

!
!

!

!

!
!

!3!

!

!

!/! !

!

2/.!CPVGEGFGPVGU![!QDLGVQ!

! 3/.!OGVQFQNQIÏC![!FKUGÓQ!FGN!VTCVCOKGPVQ!

!! 4/.!RNCP!FG!EQPVTQN!FG!ECNKFCF!

!



#

#

#

!
!

!

!

!
!

!4!

Gn!ukuvgoc!rncpvgcfq!rctc!guvcdknk|ct!gn!eqtvg!fg!xcekcfq!eqpukuvg!gp!wp!vtcvcokgpvq!fgn!

vgttgpq! ogfkcpvg! wp! ukuvgoc! dcucfq! gp! nc! vëepkec! fg!

rctc! eqpugiwkt! wpc!

htcplc!fg!vgttgpq!eqp!rtqrkgfcfgu!ogeãpkecu!oglqtcfcu-!cwogpvcpfq!nqu!rctãogvtqu!fg!

tgukuvgpekc! {! eqjgukõp! {! tgfwekgpfq! nqu!fg!ecrcekfcf!fg!fghqtocekõp!swg!ug!rwfkgtcp!

rtqfwekt!gp!gn!vgttgpq!jcuvc!nc!rtqhwpfkfcf!guvkocfc!rctc!nc!hkpcnk|cekõp!fgn!rtqeguq!fg!

kp{geekõp-!eqphkiwtcpfq!cuï!wp!ghkec|!vtcvcokgpvq!rctc!guvcdknk|ct!gn!vgttgpq!gp!gn!vtcufõu!

fg!nc!gzecxcekõp-!swg!rgtokvc!ocpvgpgt!wp!eqtvg!xgtvkecn!{!tgcnk|ct!gn!xcekcfq!rtgxkuvq!ukp!

swg! ug! rtqfw|ec! chgevcekõp! c! nc! cevwcn! xkxkgpfc/! Cfgoãu! cn! hkpcnk|ct! gn! vtcvcokgpvq! {!

cpvgu!fgn!ugnncfq!hkpcn!fg!nqu!vwdqu!ug!kpvtqfweg!rqt!gn!kpvgtkqt!fg!nqu!okuoqu!tgfqpfqu!

RS OQS`] _cS rQ]aS\s Z]a Sab`Ob]a f ZS RO\ c\ `STcS`g] ORWQW]\OZ T`S\bS OZ RSaZWgO[WS\b]*!

Guvg!ukuvgoc!fg!guvcdknk|cekõp!rgtokvg!gzecxct!gn!xcekcfq!ukp!nc!pgegukfcf!fg!pkpiüp!vkrq!

fg! ceqfcncokgpvq! pk! ukuvgoc! fg! cpenclg-! ictcpvk|cpfq! cfgoãu! nc! cwugpekc! fg!

oqxkokgpvqu!gp!eqtqpcekõp!fg!nqu!eqtvgu!c!tgcnk|ct!{!rqt!vcpvq!ug!cugiwtc!nc!guvcdknkfcf!

fg!nc!cevwcn!xkxkgpfc-!rgtokvkgpfq!ocpvgpgt!wp!eqtvg!fg!vgttgpq!xgtvkecn!{!nc!glgewekõp!fgn!

eqtvg!fg!xcekcfq!gp!wpc!üpkec!hcug/

Gn!vtcvcokgpvq!ug!tgcnk|c!c!vtcxëu!fg!fkejqu!vcncftqu!nqu!ewcngu!guvãp!rtqxkuvqu!fg!vwdgtïc!

fg!ocpiwkvqu-!rctc!kp{geekõp!fg!htcevwtcekõp!jkftãwnkec!fg!ngejcfcu!fg!egogpvq!eqp!wp!

rgswgóq!rqtegpvclg!fg!dgpvqpkvc-!eqp!ocpiwkvqu!ukvwcfqu!c!fkuvcpekc!fg!611!oo!gpvtg!

gnnqu-!ukgpfq!gn!tguvq!fg!nc!nqpikvwf!fg!nc!vwdgtïc!ekgic!jcuvc!nc!uwrgthkekg/!!

Nc!ugrctcekõp!gpvtg!cdcpkequ-!gn!püogtq!fg!vcncftqu!{!nc!rtqhwpfkfcf!fg!vtcvcokgpvq!uqp!

hwpekqpgu! fg! ncU! ectcevgtïuvkecu! igqogeãpkecu! fgn! vgttgpq! {! ug! fghkpgp! gp! nqu! rncpqu!

tgeqikfqu!gp!gn!fqewogpvq!KK!Rncpqu/!

!

!

#

#

#

!
!

!

!

!
!

!5!

Eqoq!ug!jc!ugócncfq!gp!nqu!crctvcfqu!cpvgtkqtgu!ug!vtcvc!fg!ghgevwct!wp!vtcvcokgpvq!fg!

oglqtc!fgn!vgttgpq-!eqp!gn!swg!ug!vtcvc!fg!etgct!wpc!|qpc!fg!vgttgpq!vtcvcfq-!ogfkcpvg!nc!

oqfkhkecekõp!cfgewcfc!fg!uwu!ectcevgtïuvkecu!igqvëepkecu-!fg!vcn!oqfq!swg!ug!ng!fqvg!fg!

ncu!ectcevgtïuvkecu!tgswgtkfcu!rctc!uw!eqttgevq!hwpekqpcokgpvq/!

Ogfkcpvg! nc!crnkecekõp!fg!wpc!ugtkg!fg! kp{geekqpgu!fg!htcevwtcekõp-!eqp! nc! kpvtqfweekõp!

fgn!ocvgtkcn!cfgewcfq-!ug!eqpukiwg!fqvct!cn!vgttgpq!fg!wpc!itcp!jqoqigpgkfcf-!eqp!wp!

itcfq! fg! eqjgukõp-! {! eqp! wpc! guvtwevwtc! kpvgtpc-! swg! rgtokvg! cn! vgttgpq! wp! oglqt!

eqorqtvcokgpvq!tgurgevq!cn!eqttgurqpfkgpvg!c!uw!guvcfq!cevwcn/!

Gp!gugpekc-!guvg!vtcvcokgpvq!eqpukuvg!gp!nc!vtcpuhqtocekõp!fgn!guvcfq!ogeãpkeq!kpkekcn!fgn!

vgttgpq!ogfkcpvg!vtgu!rtqeguqu!ukownvãpgqu!swg!ug!fguetkdgp!c!eqpvkpwcekõp<!

!gp!hqtoc!eqpvtqncfc-!fg!oqfq!swg!ncu!fghqtocekqpgu!ug!

guecnqpgp/!Guvg!rtqeguq!rgtokvg!gn!vtcvcokgpvq!eqp!og|encu!guvcdngu!c!dcug!fg!egogpvq!

fg!uwgnqu!ew{c!vgzvwtc! korgfktïc! nc! kortgipcekõp! kpenwuq!rqt!og|encu!swïokecu!fg!dclc!

xkuequkfcf/!Nc!tghgtkfc!tqvwtc!jkftãwnkec!ug!rtqfweg!eqp!xqnüogpgu!fg!ngejcfc!crnkecfqu!

c!vtcxëu!fg!rwpvqu!fg!kp{geekõp-!rtqvgikfqu!rqt!ocpiwkvqu!fg!iqoc-!fkurwguvqu!gp!vwdqu!

fg! cegtq-! eqp! ugrctcekõp! pq! uwrgtkqt! c! 1-6! ogvtqu! gpvtg! rwpvqu! fg! kp{geekõp!

eqpugewvkxqu! fg! wp! okuoq! vwdq/! Guvqu! rwpvqu! fg! kp{geekõp! rgtokvgp! nc! tgrgvkekõp! fgn!

vtcvcokgpvq-! ewcpvcu! xgegu! ug! fgugg-! fgurwëu! fg! jcdgt! htciwcfq! ncu! og|encu!

cpvgtkqtogpvg!crnkecfcu-!cuï!eqoq!nc!fqukhkecekõp!gp!ecfc!hcug!fg!kp{geekõp!fgn!xqnwogp!

{! ecwfcn! gorngcfqu-! nq! swg! hcxqtgeg! wp! eqpvtqn! ow{! rtgekuq! fg! ncu! fghqtocekqpgu!

kpfwekfcu!gp!gn!uwduwgnq/!

Nc! tgiwncekõp!fgn! ecwfcn! fg!

kp{geekõp! hqt|cfq! rqt! tqvwtc! fgn! vgttgpq-! rgtokvg! nc! crnkecekõp! fg! rtgukqpgu! #guvãvkecu#!

etgekgpvgu-! jcuvc! nc! rtgukõp! ünvkoc! fg! ekgttg! fg! ecfc! ocpiwkvq! swg! ug! rtghklc! ugiüp!

rtqhwpfkfcf/! Guvcu! rtgukqpgu! rtqfwegp! nc! eqpuqnkfcekõp! fg! nqu! rgswgóqu! fqokpkqu! fg!

vgttgpq! )fg! fkogpukõp! egpvkoëvtkec*! eqortgpfkfqu! gpvtg! ngpiwcu! fg! ngejcfc/! Gp! nqu!

uwgnqu! cteknnququ! ug! rwgfg! crtgekct! guvg! ghgevq! fg! eqpuqnkfcekõp-! fcfq! swg! gp!

rgthqtcekqpgu! fg! cnkxkq! fg! rtgukqpgu! kpvgtuvkekcngu! kpvgtogfkcu! c! ncu! fg! kp{geekõp! ug!

tgikuvtc! fwtcpvg! gn! vtcvcokgpvq! wpc! chnwgpekc! octecfc! fg! ciwc! swg! eguc! ewcpfq! ug!

rtqfweg!gn!htciwcfq!fg!nc!og|enc!kp{gevcfc/!Gn!tguwnvcfq!fg!guvg!rtqeguq!eqpukuvg!gp!nc!



#

#

#

!
!

!

!

!
!

!6!

kpenwukõp! gp! gn! vgttgpq!fg! wp! guswgngvq! fg! ngpiwcu! fg! egogpvq! gpfwtgekfcu! gpvtg! ncu!

ewcngu! ug! crtkukqpc! wp! uwgnq! eqpuqnkfcfq! swg-! uk! ug! vtcvctc! fg! cteknnc! eqpuqnkfcfc! rqt!

glgornq! c! vcp! uqnq! 6! mi0eo3! vgpftïc-! ugiüp! nc! tgncekõp! fg! Umgorvqp-! wpc! eqjgukõp!

crctgpvg!egtecpc!c!2!mi0eo3/!!!

Nqu! vwdqu! fg! cegtq! fgn!

vtcvcokgpvq! swgfcp! cn! hkpcn! fgn! okuoq-! ïpvkocogpvg! cuqekcfqu! cn! xqnwogp! fg! vgttgpq!

vtcvcfq/! Nc! fkurqukekõp! fg! nqu! vwdqu! ug! rtghklc! gp! cdcpkeq-! fg! oqfq! swg! nc! oãzkoc!

fkuvcpekc!gpvtg!vwdqu-!fgpvtq!fgn!xqnwogp!fgn!uwgnq!c!vtcvct-!ugc! kphgtkqt!ukgortg!c!fqu!

xgegu!gn!tcfkq!fg!ceekõp!fg!nc!kp{geekõp/!Guvg!ünvkoq!ug!jc!eqpvtcuvcfq!tgrgvkfcogpvg!gp!

uwgnqu!fg!pcvwtcng|c!ow{!fkxgtuc! )itcxcu-!ctgpcu-!cteknncu*!ogfkcpvg!gn!gzcogp!fktgevq!

gp!gzecxcekqpgu!fgn!uwgnq!vtcvcfq-!xgtkhkeãpfqug!swg!nc!fkuvcpekc!fgn!glg!fgn!vcncftq!fg!

vtcvcokgpvq!cn!dqtfg!fg!nc!|qpc!gp!swg!nc!fkuvtkdwekõp!fg!ngpiwcu!fg!ngejcfc!gu!ocukxc-!

tguwnvc! ukgortg! uwrgtkqt! c! ncu! rtgxkukqpgu-! gp! hqtoc! owejq! oãu! fgrgpfkgpvg! fg! nc!

tgukuvgpekc!fgn! vgttgpq!{!fg! ncu!rtgukqpgu!fg! kp{geekõp!swg!fg! nc! vgzvwtc!oãu!q!ogpqu!

hkpc!fgn!uwgnq-!ektewpuvcpekc!ëuvc!rtgxkukdng!rqt!vtcvctug-!eqoq!{c!ug!jc!ugócncfq-!fg!wp!

vtcvcokgpvq!fg!tqvwtc!{!eqpuqnkfcekõp-!pq!fg!kortgipcekõp!fgn!uwgnq/!

Nqu!rtqrkqu! vwdqu!fg!cegtq-! wpc! xg|! vgtokpcfq!gn!rtqeguq!fg! kp{geekõp! {! tgnngpcfq! uw!

kpvgtkqt! eqp! ngejcfc! fg! egogpvq-! rgtukiwgp! eqorngogpvctkcogpvg! gn! swg! nqu! dwnqpgu-!

swg!gp!fghkpkvkxc!eqpuvkvw{gp!fkejqu!vwdqu!fg! kp{geekõp-!uktxcp!fg!gngogpvqu!fg!equkfq!

fg! ncu! uwrgthkekgu! rqvgpekcngu! fg! fgunk|cokgpvq! fgn! vgttgpq! dclq! ncu! ecticu! swg! nq!

uqnkekvcp-!nq!swg!cugiwtc!gn!eqorqtvcokgpvq!ogeãpkeq!fgn!uwgnq!vtcvcfq/!

Gn! fkugóq! eqpetgvq! fg! ecfc! wpc! fg! ncu! fkurqukekqpgu! fg! nqu! vcncftqu-! uw! kpenkpcekõp! {!

nqpikvwf!vqvcn!fghkpkvkxc-!cn!qdlgvq!fg!gxkvct!fcóct!cniwpc!kpuvcncekõp!gpvgttcfc!gzkuvgpvg-!

fgdgtãp! ugt! tgrncpvgcfcu! gp! nc! rtqrkc! qdtc-! fgvgtokpcpfq! gp! fkejq! ecuq! ncu!

kpenkpcekqpgu!tgcngu!fg!ecfc!wpq!fg! nqu! vcncftqu!rctc!ewornkt! ncu!eqpfkekqpgu!tghgtkfcu!

gp!guvg!crctvcfq/!

!

!

#

#

#

!
!

!

!

!
!

!7!

Gn!Rncp!fg!Eqpvtqn!fg!Ecnkfcf!c!glgewvct!gp!nc!qdtc!fg!tghgtgpekc!eqpukuvg!gp!wpc!ugtkg!fg!

cevwcekqpgu!fguvkpcfcu!c!rncpvgct!gn!eqpvtqn!pgeguctkq!uqdtg!gn! vtcvcokgpvq!c!glgewvct-!

vcpvq! gp! ncu! hcugu! fg! glgewekõp! fg! qdtc-! eqoq! gp! ncu! qrgtcekqpgu! rctc! xgtkhkect! nc!

gxcnwcekõp!fg!nqu!tguwnvcfqu/!

Rctc! guvg! eqogvkfq-! ug! fgdgtã! nngxct! wp! eqpvtqn! fg! fcvqu! fg! nqu! vtcdclqu-! eqoq! ug!

kpfkectã-! {! cfgoãu! ug! guvcdngegtãp! wpc! ugtkg! fg! gpuc{qu-! {! rtwgdcu-! gp! nqu! swg! ug!

kpfkectãp!nqu!xcnqtgu!oïpkoqu!cegrvcdngu!rctc!fct!rqt!eqttgevq!gn!vtcvcokgpvq!tgcnk|cfq/!

!

HCUG!FG!GLGEWEKÕP!.!TGIKUVTQ!FG!OCTEJC!FG!QDTC!

Gp! nc! glgewekõp! fg! nqu! vtcdclqu! ug! rncpvgc! nc! crnkecekõp! fg! guvg! Rncp! fg! Eqpvtqn! fg!

ecnkfcf-!vcpvq!fg!nqu!tguwnvcfqu!fg!nc!glgewekõp!fg!ncu!qdtcu-!eqoq!fgn!rtqrkq!ukuvgoc!c!

glgewvct-! eqp! gn! qdlgvq! fg! ictcpvk|ct! wpc! eqttgevc! ecnkfcf! {! tguwnvcfq! fg! ncu! Wpkfcfgu!

glgewvcfcu/!

Gn! Rncp! fg! Eqpvtqn! fg! Ecnkfcf! vkgpg! fkhgtgpvg! vtcvcokgpvq! gp! hwpekõp! fg! ncu! hcugu! fg!

glgewekõp!fg!nc!qdtc-!{!swg!ugtãp!hwpfcogpvcnogpvg<!

!

HCUG!FG!RGTHQTCEKÕP!

Fwtcpvg!nqu!vclqu!fg!rgthqtcekõp!ug!nngxctã!c!ecdq!fwtcpvg!nc!glgewekõp!fg!ecfc!wpq!fg!

nqu!vcncftqu-!nc!qdugtxcekõp!fg!ewcnswkgt!curgevq!fg!kpekfgpekc!)rtgugpekc!fg!ciwc-!dqnqu-!

dncpfqpgu-!gve*-!swg!ug!tghnglctãp!gp!uw!eqttgurqpfkgpvg!pqvc-!kpfkecpfq!nc!kpekfgpekc-!nc!

hgejc-!gn!vcncftq!{!nc!rtqhwpfkfcf/!

Eqp! nqu!fcvqu!qdvgpkfqu! {! fg! uw!cpãnkuku! ug!rwgfg!fgvgtokpct! uk! ug!fgdgp! eqttgikt! nqu!

rctãogvtqu!rtgxkuvqu-!{!fg!swë!hqtoc-!rctc!clwuvctnq!c!nc!tgcnkfcf!igqvëepkec!qdvgpkfc/!

!

HCUG!FG!KP[GEEKÕP!

Fwtcpvg! nqu! vclqu! fg! Kp{geekõp! ug! nngxctã! c! ecdq! nc! eqorngvc! vqoc! fg! fcvqu! fg! nc!

glgewekõp!fg!ecfc!wpq!fg! nqu! vcncftqu!c!glgewvct-!gp!ecfc!wpq!fg! nqu!ocpiwkvqu-!gp!gn!

eqttgurqpfkgpvg!rctvg-!gp!gn!swg!ug!jctã!gurgekcn!tghgtgpekc!c!nc!hgejc!fg!ecfc!hcug!fg!



#

#

#

!
!

!

!

!
!

!8!

kp{geekõp-!c! nc!rtgukõp!fg!crgtvwtc!fg!ecfc!ocpiwkvq-!c! nc!rtgukõp! hkpcn!cfswktkfc-! {!cn!

ecwfcn!kp{gevcfq/!

Ecfc!wpq!fg!nqu!vcncftqu!vgpftã!uw!rctvg!kpfkxkfwcnk|cfq!fqpfg!ug!jctã!tghgtgpekc!c!ecfc!

wpc!fg!ncu!hcugu!fg!kp{geekõp-!fg!guvg!oqfq!gn!oc{qt!eqpvtqn!)tgcnogpvg!cwvqeqpvtqn!fgn!

ukuvgoc*!swg!ug!rtqfweg!c! vtcxëu!fg! ncu! hcugu!fg! kp{geekõp!fg!ecfc!ocpiwkvq! {!fg!uw!

rtgukõp!hkpcn!fg!vtcvcokgpvq!swgfcp!tgeqikfqu/!

Cfgoãu! fg! guvq-! c! rkg! fg! nc! rncpvc! fg! kp{geekõp! ug! fkurqpftã! fg! wp! ncdqtcvqtkq! rctc!

fgvgtokpctãp! nqu! rctãogvtqu! fg! nc! og|enc! c! wvknk|ct! )xkuequkfcf-! ciwc! nkdtg-! vkgorq! fg!

htciwcfq*-!cuï!eqoq!ug! hceknkvctãp! nqu!ogfkqu!rctc! ! nc!qdvgpekõp!fg!rtqdgvcu-!uqdtg! ncu!

swg! gp! Ncdqtcvqtkq! Jqoqnqicfq! ug! fgvgtokpctãp! nc! tgukuvgpekc! ectcevgtïuvkec-!

fghqtocekõp!{!fgpukfcf!fg!ncu!owguvtcu-!ogfkcpvg!uw!tqvwtc!c!8!{!39!fïcu/!

Nqu! rctãogvtqu! fgn! rtqeguq! fg! glgewekõp! eqpukfgtcfqu! ukipkhkecvkxqu! {! uwuegrvkdngu! fg!

ugt! eqpvtqncfqu! eqp! uwu! xcnqtgu! nïokvgu! rctc! ugt! cegrvcfqu! tguwnvcfqu! eqoq! rqukvkxqu!

ugtïcp!nqu!ukiwkgpvgu<!

!

. Xkuequkfcf-!! ugiüp!hcugu!gpvtg!46!{!66!ugiwpfqu!eqpq!Octuj!

. Ciwc!nkdtg-!! >!4!q!5&!!

. Tgukuvgpekc!ectcevgtïuvkec-!!

! c!8fïcu! @!36!Mi0eo3!

! c!39!fïcu! @!91!Mi0eo3!

!

)+*!Nqu!rctãogvtqu!fg!Fgpukfcf!{!Vkgorq!fg!htciwcfq!fg!ncu!og|encu-!xcp!gp!hwpekõp!fg!

ncu! pgegukfcfgu!fgn! vtcvcokgpvq-! {! rqt! vcpvq! pq! uqp! rctãogvtqu!fg! eqpvtqn! eqp! nïokvgu!

guvcdngekfqu-!uk!dkgp!fgdgp!ugt!tgeqikfqu!gp!nqu!rctvgu!rctc!uw!eqpuvcpekc/!

Ecfc! wpq! fg! nqu! fqewogpvqu! igpgtcfqu! gp! guvcu! fqu! hcugu-! rctvgu! {! tguwnvcfqu! fgn!

ncdqtcvqtkq-!guvctãp!rctc!uw!eqpuwnvc!gp!nc!rtqrkc!ecugvc!fg!qdtc/!Cuï!okuoq!ug!crqtvctã!

wp!tguwogp!eqorngvq!fg!nqu!tguwnvcfqu!hkpcngu!qdvgpkfqu/!

Nqu!vwdqu!fg!kp{geekõp-!wpc!xg|!vtcvcfqu-!ug!fglcp!nkorkqu!kpvgtkqtogpvg-!{!cdkgtvqu!rctc!

tgcnk|ct!cniüp!eqpvtqn!fg!ncu!rtgukqpgu!gzkuvgpvgu!gp!fkejq!oqogpvq!gp!ewcnswkgtc!fg!nqu!

#

#

#

!
!

!

!

!
!

!9!

ocpiwkvqu/!

ugiüp!

hkiwtc! gp! gn! rtq{gevq-! nq! swg! ictcpvk|c! nqu! rctãogvtqu! igqvëepkequ! rtgxkuvqu! gp! gn!

vtcvcokgpvq/

Eqp! guvg! Eqpvtqn! {! vgpkgpfq! gp! ewgpvc! swg! nc! fkuvtkdwekõp! gurcekcn! fg! nqu! vwdqu! fg!

[O\UcWb]a f RS aca diZdcZOa RS b`ObO[WS\b] ^S`[WbS\ _cS SZ R][W\W] ] ramZWR] O b`ObO`s

swgfg!chgevcfq!rqt!wp!püogtq!ow{!gngxcfq!fg!rwpvqu!fg!kp{geekõp-!rqt!nq!swg!gn!eqpvtqn!

fgn!vtcvcokgpvq!rtqfwekfq!rqt!ncu!rtqrkcu!hcugu!fg!kp{geekõp!ug!rqftïc!eqpukfgtct!eqoq!

r[cf TW\]s( f QcOZ_cWS` O\][OZkO RSZ bS``S\] _cSRO`kO OZ RSaQcPWS`b] O b`Odja ! fg! nc!

gxqnwekõp!fg!nc!kp{geekõp!fg!nqu!ocpiwkvqu!oãu!rtõzkoqu!!c!fkejc!cpqocnïc/!

!

KPHQTOG!HKPCN!

Cn!hkpcnk|ct!nqu!vtcdclqu-!ug!tgfcevctã!wp!kphqtog!hkpcn!fqpfg!ug!jctã!tghgtgpekc!c!vqfc!nc!

glgewekõp!fg! nc! qdtc-! kpfkecpfq! nqu!rctãogvtqu! hwpfcogpvcngu! crnkecfqu-!cuï! eqoq! ncu!

kpekfgpekcu-! q! curgevqu! swg! fkhkgtcp! c! nc! ukvwcekõp! kpkekcnogpvg! rncpvgcfc! gp! nc! hcug!

rtgxkc!c!nc!glgewekõp!fg!ncu!qdtcu/!

!

!!!!!

!
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte el plantejament d’un pla d’obra que integra les diverses actuacions previstes al 

“Projecte constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera”. 

 

2. PLA D’OBRES 

 
El projecte es planteja en una única fase d’actuació que té prevista una durar de 12 mesos. El Pla d’Obra es 

subdivideix segons els diferents capítols del pressupost. 

 

En el realització del Pla d’Obra s’ha fet una estimació dels terminis de lliurament de les canonades d’acer 

revestides de formigó i dels equips més importants (vàlvules de papallona, cabalímetres, etc) si bé 

aquestes hauran de ser revisades en el moment d’execució de les obres. 

 

Les actuacions de la connexió de la nova canonada a les canonades existents (derivació inicial i connexió a 

l’arqueta final) comportaran la necessitat d’interrupció del subministrament d’aigua a l’actual canonada 

PTLL-Abrera i a la canonada DN1700 entre la Torre de Repartiment i el Bombament C250. Aquests treballs 

es plantejant executar-los en el mínim temps possible i el moment i forma de la seva execució quedarà 

supeditada a les necessitats d’explotació d’ATLL i per tant als condicionants que imposi ATLL. 

 

 

.  
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Id Nom de la tasca Durada

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A 

LA MILLORA DE L'ARTÈRIA PTLL-ABRERA

261 días

2 MOVIMENT DE TERRES 205 días

3 NETEJA I ESBROSSADA 23 días

4 EXCAVACIÓ 65 días

5 REBLERT DE MATERIAL GRANULAR 86 días

6 REBLERT DE TERRES 86 días

7 COL·LOCACIÓ CANONADES 98 días

8 COL·LOCACIÓ DE CANONADES 88 días

9 SOLDADURES I ENCANUSAT CANONADES 88 días

10 ARQUETES 174 días

11 OBRA CIVIL ARQUETA 1 DERIVACIÓ 31 días

12 OBRA CIVIL ARQUETA 2 CABALIMETRE 32 días

13 OBRA CIVIL ARQUETES DE VENTOSES 45 días

14 OBRA CIVIL ARQUETES DE DESAIGÜES 45 días

15 OBRA CIVIL ARQUETA CONNEXIÓ FINAL 21 días

16 VALVULERIA Y CALDERERIA 56 días

17 PROTECCIÓ CATÒDICA 24 días

18 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL 54 días

19 OBRA CIVIL 23 días

20 SISTEMA INSTAL·LACIÓ I CABLEJAT 21 días

21 CONNEXIÓ A QUADRES EXISTENTS 10 días

22 PROVES HIDRÀULIQUES DE LA CONDUCCIÓ 11 días

23 OBRES ESPECIALS 109 días

24 CLAVA SOTA BV-1201 21 días

25 PAS ELEVAT SOBRE CANAL DESGUÀS 45 días

26 INJECCIONS AL TERRENY 34 días

27 REPOSICIONS I SERVEIS AFECTATS 261 días

28 MESURES CORRECTORES AMBIENTALS 56 días

29 GESTIÓ DE RESIDUS 261 días

30 SEGURETAT I SALUT 261 días

4.992.886,97 €

1.460.404,06 €

81.261,77 €

557.033,76 €

490.088,00 €

332.020,53 €

1.538.105,16 €

1.384.294,64 €

153.810,52 €

810.091,67 €

71.880,92 €

93.272,51 €

78.701,50 €

90.678,18 €

45.666,98 €

429.891,58 €

65.200,00 €

19.802,73 €

3.980,13 €

8.138,31 €

7.684,29 €

8.600,00 €

746.668,21 €

496.152,99 €

74.160,22 €

176.355,00 €

61.628,57 €

21.765,60 €

144.119,03 €

116.501,94 €

24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30

ene '19 feb '19 mar '19 abr '19 may '19 jun '19 jul '19 ago '19 sep '19 oct '19 nov '19 dic '19 ene '20

Tarea Resumen Resumen del proyecto
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Id Nom de tasca

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA
MILLORA DE L'ARTÈRIA PTLL-ABRERA

2 MOVIMENT DE TERRES

3 NETEJA I ESBROSSADA

4 EXCAVACIÓ

5 REBLERT DE MATERIAL GRANULAR

6 REBLERT DE TERRES

7 COL·LOCACIÓ CANONADES

8 COL·LOCACIÓ DE CANONADES

9 SOLDADURES I ENCANUSAT CANONADES

10 ARQUETES

11 OBRA CIVIL ARQUETA 1 DERIVACIÓ

12 OBRA CIVIL ARQUETA 2 CABALIMETRE

13 OBRA CIVIL ARQUETES DE VENTOSES

14 OBRA CIVIL ARQUETES DE DESGUASSOS

15 OBRA CIVIL ARQUETA CONNEXIÓ FINAL

16 VALVULERIA Y CALDERERIA

17 PROTECCIÓ CATÒDICA

18 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL

19 OBRA CIVIL

20 SISTEMA INSTAL·LACIÓ I CABLEJAT

21 CONNEXIÓ A QUADRES EXISTENTS

22 PROVES HIDRÀULIQUES DE LA CONDUCCIÓ

23 OBRES ESPECIALS

24 CLAVA SOTA BV-1201

25 PAS ELEVAT SOBRE CANAL DESGUÀS

26 INJECCIONS AL TERRENY

27 REPOSICIONS I SERVEIS AFECTATS

28 MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

29 GESTIÓ DE RESIDUS

30 SEGURETAT I SALUT

Detalles

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

228.958,20€ 340.761,27€ 396.160,32€ 325.419,76€ 734.503,95€ 759.214,28€ 762.396,25€ 794.060,66€ 408.397,63€ 126.996,28€ 72.111,86€ 51.997,86€

81.261,77€ 188.534,50€ 197.104,25€ 323.975,99€ 219.866,24€ 210.306,83€ 200.747,43€ 38.607,04€

81.261,77€

188.534,50€ 197.104,25€ 171.395,00€

113.973,95€ 131.070,05€ 125.371,35€ 119.672,65€

38.607,04€ 88.796,19€ 84.935,48€ 81.074,78€ 38.607,04€

384.526,29€ 349.569,36€ 402.004,76€ 384.526,29€ 17.478,47€

361.804,28€ 314.612,42€ 361.804,28€ 346.073,66€

22.722,01€ 34.956,94€ 40.200,48€ 38.452,63€ 17.478,47€

46.374,79€ 86.716,21€ 73.466,35€ 86.571,84€ 60.975,48€ 112.127,79€ 172.064,74€ 164.243,61€ 15.642,25€

46.374,79€ 25.506,13€

61.210,08€ 32.062,43€

19.238,14€ 40.225,21€ 19.238,14€

22.165,78€ 46.346,63€ 22.165,78€

19.571,56€ 26.095,42€

86.032,37€ 172.064,74€ 164.243,61€ 15.642,25€

35.316,67€ 29.883,33€

3.980,13€ 8.138,31€ 7.684,29€

3.980,13€

8.138,31€

7.684,29€

8.600,00€

119.298,97€ 269.693,03€ 283.515,99€ 36.256,11€ 37.904,11€

212.637,00€ 283.515,99€

36.256,11€ 37.904,11€

119.298,97€ 57.056,03€

5.430,87€ 4.722,50€ 4.958,62€ 5.194,75€ 5.430,87€ 4.722,50€ 5.430,87€ 5.194,75€ 4.958,62€ 5.430,87€ 4.958,62€ 5.194,75€

5.052,73€ 8.162,10€ 8.550,77€

12.700,14€ 11.043,60€ 11.595,78€ 12.147,96€ 12.700,14€ 11.043,60€ 12.700,14€ 12.147,96€ 11.595,78€ 12.700,14€ 11.595,78€ 12.147,96€

10.266,45€ 8.927,35€ 9.373,72€ 9.820,09€ 10.266,45€ 8.927,35€ 10.266,45€ 9.820,09€ 9.373,72€ 10.266,45€ 9.373,72€ 9.820,09€

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera
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Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera

01/01/2019 01/02/2019 04/03/2019 04/04/2019 05/05/2019 05/06/2019 06/07/2019 06/08/2019 06/09/2019 07/10/2019 07/11/2019 08/12/2019

228.958,20 € 340.761,27 € 396.160,32 € 325.419,76 € 734.503,95 € 759.214,28 € 762.396,25 € 794.060,66 € 408.397,63 € 126.996,28 € 72.111,86 € 51.997,86 €

228.958,20 € 569.719,47 € 965.879,79 € 1.291.299,55 € 2.025.803,50 € 2.785.017,78 € 3.547.414,03 € 4.341.474,69 € 4.749.872,32 € 4.876.868,60 € 4.948.980,46 € 5.000.978,32 €
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gener'19 febrer'19 març'19 abril'19 maig'19 juny'19 juliol'19 agost'19 setembre'19 octubre'19 novembre'19 desembre'19

Cost del projecte

Cost mensual Cost acumulat

* Import acumulat total divergeix de l'import del pressupost degut a arrodoniments dels parcials mensuals. Gràfica sense validesa contractual, només a efectes qualitatius

Annex 13. Pla d’Obra Cost mes a mes i acumulat
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex presenta la justificació dels preus que s’ha fet servir en el pressupost del present projecte 

d’acord amb el quadre de preus de la concessió d’ATLL. 

 

Per a la generació de preus nous s’ha tingut en compte el banc del BEDEC del 2018 i els pressupostos 

facilitats per industrials. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 1

OÂ F(QDTC

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"22,76j Ecr fg eqnncC1223111

"21,49j Qhkekcn 2cC1232111

"21,49j Qhkekcn 2c gpeqhtcfqtC1234111

"21,49j Qhkekcn 2c hgttcnnkuvcC1235111

"21,85j Qhkekcn 2c uqnfcfqtC1236111

"21,49j Qhkekcn 2c eqn¹nqecfqtC1238111

"21,49j Qhkekcn 2c rkpvqtC123F111

"22,21j Qhkekcn 2c gngevtkekuvcC123J111

"22,21j Qhkekcn 2c owpvcfqtC123O111

"21,49j Qhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecC123P111

"25,24j Qhkekcn 2c lctfkpgtC123R111

"23,64j Qhkekcn 3c lctfkpgtC123R311

"19,07j Clwfcpv gpeqhtcfqtC1244111

"19,07j Clwfcpv hgttcnnkuvcC1245111

"19,15j Clwfcpv uqnfcfqtC1246111

"19,07j Clwfcpv eqn¹nqecfqtC1248111

"19,07j Clwfcpv rkpvqtC124F111

"19,05j Clwfcpv gngevtkekuvcC124J111

"19,07j Clwfcpv owpvcfqtC124O111

"22,40j Clwfcpv lctfkpgtC124R111

"18,70j ClwfcpvC124W112

"17,94j OcpqdtgC1251111

"18,55j Ocpqdtg gurgekcnkuvcC1261111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 2

OCSWKPÂTKC

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"13,40j Eqortguuqt cod wp octvgnn rpgwoâvkeE2212211

"14,10j Eqortguuqt cod fqu octvgnnu rpgwoâvkeuE2212311

"63,64j Tgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 v- cod octvgnn
vtgpecfqt

E2214442

"58,10j Tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqtE2216C11

"66,48j Rcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 25 vE2422541

"80,63j Rcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 26 c 31 vE2422551

"135,74j Rcnc gzecxcfqtc iktcvqtkc uqdtg ecfgpgu fg 42 c 51 vE24235E1

"45,86j Tgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vE2424441

"61,03j Rcnc ecttgicfqtc vkrwu ECV.;61 q gswkxcngpvE242W181

"44,32j Tgvtqgzecxcfqtc okzvcE242W671

"58,92j Oqvqcpkxgnncfqtc okvlcpcE2442311

"46,26j Eqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 9 c 21 vE2446191

"60,72j Eqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 23 c 25 vE24461E1

"68,34j Eqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 25 c 27 vE24461G1

"7,11j Eqorcevcfqt fwrngz ocpwcn fg 811 miE244C141

"5,03j Uchcvc xkdtcpv cod rncec fg 71 eoE244C1M1

"29,31j Ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 8 vE2612811

"43,78j Ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 vE2612;11

"37,54j Ecokõ ekuvgtpc fg 7 o4E2613F11

"38,66j Ecokõ ekuvgtpc fg 9 o4E2613G11

"40,92j Ecokõ itwcE2614111

"38,77j Ecokõ itwc fg 4 vE2614411

"43,08j Ecokõ itwc fg 6 vE2614611

"48,63j Ecokõ ekuvgnnc fg 21 c 2; o f(cnéâtkcE2615U11

"44,92j Itwc cwvqrtqrwnucfc fg 23 vE261I911

"58,59j Itwc cwvqrtqrwnucfc fg 35 vE261IC11

"100,79j Itwc cwvqrtqrwnucfc fg 71 vE261IW11

"37,06j Ecokõ fg 23 vE261W221

"139,82j Ecokõ cod dqodc fg hqtokiqpctE2812211



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 3

OCSWKPÂTKC

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"25,35j Ecokõ ekuvgtpc rgt c tgi cuhânvkeE2813F11

"1,54j Hqtokiqpgtc fg 276 nE2816711

"48,40j Guvgpgfqtc rgt c rcxkogpvu fg oguenc dkvwokpqucE281;D11

"35,52j Guvgpgfqtc fg itcpwncvE281;I11

"55,51j Eqttõ xkdtcvqtk rgt c hqtokiqpu k dgvwou cwvqrtqrwnucv
rpgwoâvke

E281F1C1

"37,50j Gueqodtcfqtc cwvqrtqrwnucfcE281G111

"7,90j Oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv rgt c rcxkogpvE281J111

"62,17o4 Uwdokpkuvtcogpv fg eqpvgpkfqt rcngvkv|cv cod guvtwevwtc fg
tgkzc ogvân¹nkec f(2 o4 fg ecrcekvcv k tgeqnnkfc cod tgukfwu
gurgekcnu

E2TCR211

"3,97j Tging xkdtcvqtkE3116111

"3,02j Oâswkpc vcncftcfqtcE311H111

"600,00j Gswkr fg vcnn f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv cod
hkn fg fkcocpv

E311MH11

"2,80j Gswkr k gngogpvu cwzknkctu rgt c uqnfcfwtc gnêevtkecE311R111

"5,96j Gswkr k gngogpvu cwzknkctu rgt c vcnn qzkcegvknêpkeE311U111

"6.750,00wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc fg
u(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru
f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

E4J\112R

"4.500,00wv Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt
c nc tgcnk|cvekõ fg nc encxc

EH2\112R

"261,79j Gswkr fg dcttkpcv cod dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng-
gpvtg 211 k 511 oo fg fkâogvtg

EH322321

"41,82j Vtcevqt fg 84/6 mY )211 EX* fg rqvêpekc- cod dtcé
fgudtquucfqt

ET22D811

"31,82j Jkftqugodtcfqtc owpvcfc uqdtg ecokõ- cod fkrôukv fg
3611 n- cod dqodc kpeqtrqtcfc fg 26 c 31 mY

ET824411

"2,83j OqvqugttcETG34111

"7,69j Itwr gngevtôigp fg 31 c 41 mXCE\223111

"21,24j Itwr gngevtôigp fg 71 c 311 mXCE\225111

"1,47j Gngevtqdqodc uwdogtikdng cod fkâogvtg f(korwnukõ FP.91
oo- cod oqvqt fg 3/3 mY fg rqvêpekc k owpvcfc cod
iwctfcoqvqt

E\249512

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 4

OCVGTKCNU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"1,47o4 CkiwcD1222111

"15,35v Uqttc fg rgftgtc rgt c oqtvgtuD1421131

"14,98o4 Ucwnõ ugpug ictdgnnctD1432111

"16,52v Itcxc fg rgftgtc- fg 6 c 23 ooD1441C11

"15,86o4 Rgftc itcpïvkec fg oëu fg 261 oo- rgt c tgdngtv fg icdkqpuD1453611

"14,26o4 Vqv.w ctvkhkekcnD1483111

"93,07v Ekogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N 43-6 T ugiqpu
WPG.GP 2;8.2- gp uceu

D1623512

"0,20mi Ecné cêtkc jkftcvcfc EN ;1.U- gp uceuD1643421

"0,22mi Gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke-
rgt c tgi f(cfjgtêpekc vkrwu E71D40D3 CFJ- ugiqpu
WPG.GP 24919

D1663211

"0,23mi Gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke-
rgt c tgi f(kortkocekõ vkrwu E71DH5 KOR cod wp eqpvkpiwv
fg hnwkfkhkecpv @4&- ugiqpu WPG.GP 24919

D1663581

"53,93o4 Hqtokiõ JO.310D0210K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

D175211D

"53,93o4 Hqtokiõ JO.310R0210K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

D175211E

"53,65o4 Hqtokiõ JO.310R0310K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

D175411E

"52,29o4 Hqtokiõ JO.310D0510K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 51 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

D175611D

"62,28o4 Hqtokiõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @? 386 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ KKc

D176G71D

"52,26o4 Hqtokiõ fg pgvglc- cod wpc fqukhkecekõ fg 261 mi0o4 fg
ekogpv- eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31
oo- JN.2610D031

D17PNC3D

"51,47o4 Hqtokiõ f(üu pq guvtwevwtcn fg tgukuvêpekc c eqortguukõ26
P0oo3- eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 51 oo- JPG.260R051

D17PP25E

"30,45v Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- gp uceu-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

D1821261

"27,87v Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

D1821361

"1,73mi Hknhgttq cegt icnxcpkv|cvD1C23111



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 5

OCVGTKCNU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"1,10mi Hknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 ooD1C25311

"1,00mi Hknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 4 ooD1C25411

"1,23mi Encw cegtD1C42111

"0,89w Vce f(cegt fg f 21 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognncD1C73H;1

"6,38w Vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k
hgognnc

D1C74O11

"0,74w Cdtcécfqtc ogvân¹nkec- fg 71 oo fg fkâogvtg kpvgtkqtD1C82M11

"0,55mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu D511U fg nïokv gnâuvke @? 511
P0oo3

D1D38111

"0,57mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611
P0oo3

D1D3C111

"3,56o3 Ocnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26
eo F<9.9 oo 7z3/3 o D611UF WPG.GP 21191

D1D45347

"0,32o Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquD1F32141

"218,52o4 Nncvc fg hwuvc fg rkD1F42111

"8,44ew Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuquD1F736C1

"20,26ew Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuquD1F73;C1

"2,31o3 Vcwngt gncdqtcv cod hwuvc fg rk- fg 33 oo fg itwkz- rgt c 6
wuqu

D1F82231

"1,12o3 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z311 eo rgt c 61 wuquD1F92691

"1,17o3 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuquD1F92791

"1,15w Oqvnng ogvân¹nke rgt c gpeqhtcv fg eckzc f(godqtpcn fg
81z41z96 eo- rgt c 261 wuqu

D1FH7H1C

"6,35o4 Coqtvkv|cekõ fg ekpftk ogvân¹nkecD1FHH112

"2,48n FgugpeqhtcpvD1F\C111

"0,47w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu
ogvân¹nkeu- fg 61z311 eo

D1F\R611

"0,53w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu
ogvân¹nkeu- fg 61z361 eo

D1F\R711

"7,21v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

D3TC72J1

"67,58v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu
dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

D3TC7691

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 6

OCVGTKCNU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"112,63v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

D3TC7791

"36,04v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu
fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

D3TC79;1

"2,84o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ-
cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu
)QTFGP OCO041503113*

D3TC8NR1

"180,20o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

D3TC8O11

"40,55v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu
xgigvcnu pgvu pq rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/6 v0o4-
rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod eqfk 311312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

D3TC;UD1

"67,58v Fgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu fg
vtqpeu k uqswgu pq rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/; v0o4-
rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod eqfk 311312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

D3TC;VF1

"26,71w Icdkõ2z3z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv
fg fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21 eo fg rcu fg ocnnc

D46C3259

"1,68mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc
eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD-
JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod
ectiqnu k icnxcpkv|cv

D55\61C7

"1,80mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc
eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ-
swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect
cod ectiqnu k icnxcpkv|cv

D55\61D7

"1,67mi Cegt U386L1J ugiqpu WPG.GP 21321.2- hqtocv rgt rgéc
ukorng- gp rgthknu hqtcfcvu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg tqfõ-
swcftcv k tgevcpiwnct- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod
ectiqnu k icnxcpkv|cv

D55\H147

"4,17mi Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ
2/5512 )CKUK 427*- gp rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ- swcftcv-
tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt

D5T23172

"33,28o Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3
o cod ocnnc gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg
51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo
fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg
ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu
ecfc 3/; o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv
icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ

D7C27XD6
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"2,52o Lwpv gzrcpukw gp eqpvcevg cod n(ckiwc- fg rqnkwtgvâ- fg
ugeekõ 3z1-6 eo

D8L316D1

"1,07mi Gownukõ dkvwokpquc- vkrwu GDD8\33111

"13,79mi Guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvuD9;\E311

"6,90n Rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg
rtqvgeekõ fg n(cegt

D9;\RR71

"3,82o Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ
pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG
238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k
encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451

D;76C8G1

"0,62w Rgéc fg hqtokiõ fg 51z31 eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- rgt c
tkiqngu

D;8637F2

"46,78v Oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D
61081 F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc
fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke

D;J22362

"43,69v Oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D
61081 U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc
ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk

D;J22D63

"35,00o3 Tgrqukekõ fg rcxkogpvD;\C1121

"3,50o Vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D
ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo k fg nnctiâtkc
4 o- rgt c gpeqnct

DF243;8D

"2,05w Dtkfc rgt c vwd fg RXE fg fkâogvtg gpvtg 236 k 271 ooDF2\3411

"49,19w Tgkzc hkzc rgt c godqtpcn- fg hquc itkuc fg 891z451z51 oo
k 52 mi fg rgu

DF6\DLC1

"125,72o Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ
jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct
hqtokiqpcv cod wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg
rqnkwtgvâ

DF8HO681

"89,15w Eqp fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg 231Z71Z91 eo fg
fkogpukqpu rgt c dtqecn fg rqw- cod lwpv gpecfgnncv

DFF2W231

"4,18w Itcõ rgt c rqw fg tgikuvtg f(cegt icnxcpkv|cv- fg
411z411z411 oo- cod tqfõ fg F? 29 oo

DFF\62C1

"134,92w Dcuvkogpv ektewnct k vcrc ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg
tgikuvtg- cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg
fkâogvtg k encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235

DFF\7FF1

"208,00w Ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc
fg xkftg octec Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv
fg fkogpukqpu 861z671z331 gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ
f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng
CKUK 415

DFG;111R

"0,44o Dcpfc eqpvkpwc fg ugp{cnkv|cekõ rgt c ecpcnkv|cekqpu
uqvgttcfgu fg 41 eo f(cornâtkc- fg rqnkrtqrknê

DFI\D721
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"38,64w Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg
71z71z71 eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku

DFM325H6

"55,89w Dcuvkogpv swcftcv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn rgt c
rgtkeõ fg ugtxgku- tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k
encuug E361 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235

DFM\JGE1

"15,03w Ceeguuqtk igpêtke rgt c vwd fg RXE fg F?271 ooDFY4D;11

"0,23w Gngogpv fg owpvcvig rgt c vwd fg RXE fg F?271 ooDF[4D;11

"3,50on Ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-75DGX5112R

"35,00o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv U346 fg 5¶¶ itwkz 4ooDH24111R

"331,56on Ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2111 k 8 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt
fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo
fg itwkz vqvcn

DH24112R

"501,56on Ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2311 k 9 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt
fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo
fg itwkz vqvcn

DH24113R

"1,48o Ekpvc fg rtqvgekõ cpvkeqttquukxc rgt c ecpqpcfgu vkrwu
fgpuq C4;R q ukoknct fg 6 eo f(corncfc/

DH2\1112

"80,04wv Ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2111
vkrwu IVU.RR.76 D.561.DM 51( )2127 oo*- fg 561 oo
f(corncfc kpenqu rgicv ENY

DH2\112R

"90,73wv Ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2311
vkrwu IVU.RR.76 D.561.DM 59( )232; oo*- fg 561 oo
f(corncfc kpenqu rgicv ENY

DH2\113R

"13,22o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt
U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt
gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP
21366

DH32O;11

"8,24o Vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg
fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT
28- ugiqpu nc pqtoc WPG.GP 23312.3- uqnfcv

DHD2L531

"7.320,00wv Lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou
godtkfcvu rgt c wpc nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc
vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp cegt cn
ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415 k
ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

DHO7112R

"19,76w Ceeguuqtk rgt c vwdu f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3¶¶- rgt c
tquect

DHY32;21

"1,34w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg owpvcvig rgt c vwdu f(cegt
icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3¶¶- tquecv

DH[32;21

"3,34w Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo-
cod itcw fg rtqvgeekõ KR.65 k rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv

DI262633
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"0,67o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k
pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg
fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg
itwkz

DI32T;21

"0,23o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c
n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc
tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X

DI333921

"3,14o Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc
kpvgtkqt k eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc - tgukuvêpekc c
n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- rgt c
ecpcnkv|cekqpu uqvgttcfgu

DI33VR21

"8,16o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 ooDI3E31G1

"4,09o Eqdgtvc rgt c uchcvc cñnncpv fg RXE- fg 211 oo f(cornâtkcDI3\21F1

"0,47o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ
2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod
dckzc gokuukõ hwou

DI423241

"1,05o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou

DI423441

"2,07o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou

DI423461

"2,68o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg
ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu
cod dckzc gokuukõ hwou

DI423661

"3,58o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg
ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu
cod dckzc gokuukõ hwou

DI423C31

"1,76o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6
oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng
fg RXE

DI44C411

"45,44w Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv
pqokpcn- vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt
fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn
ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo
f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP

DI525F;4
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"148,04w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv-
icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg
1/14 C fg ugpukdknkvcv- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ
fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv
ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2-
fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- rgt c owpvct gp
rgthkn FKP

DI537D;F

"291,82wv Vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu
rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv
c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC-

DI6R112R

"10,21w Kpvgttwrvqt rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv- dkrqnct )3R*- 27
CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg guvcpec- cod
itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv-

DI73F2GM

"0,29w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg eckzc fg fgtkxcekõ
swcftcfc

DIY26111

"1,03w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku k gngogpvu f(cecdcv rgt c
uchcvgu cñnncpvu fg RXE- fg 71 oo f(cnéâtkc k 211 oo
f(cornâtkc

DIY3219F

"0,38w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu
ocipgvqvêtokeu

DIY52111

"0,34w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu fkhgtgpekcnuDIY53111

"0,34w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu k
eqoowvcfqtu

DIY73111

"2,52w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg uwrqtv rgt c uchcvgu cñnncpvu
fg RXE fg 211 oo f(cornâtkc- rgt c kpuvcn¹ncekõ uqdtg
uwrqtvu jqtkv|qpvcnu

DI[321F2

"125,77w Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg
rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz
crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv

DJ72CMGD

"47,64w Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke rgt c 3
vwdu hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct-
cod zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76

DJD28773

"5,35w Nâorcfc hnwqtguegpv vwdwnct fgn vkrwu V370I24 fg 69 Y-
nnwo fg eqnqt guvâpfctf k wp ïpfgz fg tgpfkogpv fgn eqnqt fg
81 c 96

DJW9V4S1

"2,84w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg nnwou guvcpeu cod vwdu
hnwqtguegpvu

DJYD2111

"13,18w Ocpôogvtg f(guhgtc vkrwu oqnnc vwdwnctDLO7W121

"10.614,00wv Ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec MTQJPG
q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg
dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg
rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

DLOD112R
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"4.980,00wv Ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec MTQJPG
q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg
dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg
rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

DLOD113R

"2,96w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu
vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv

DP425831

"53.283,36wv Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ

DP54112R

"32.273,09wv Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct-
fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt cn
vgoru fg vcpecogpv gurgekhkecv cn rnge fg eqpfkekqpu fgn
rtqlgevg- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng-
cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

DP54113R

"13.595,04wv Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21
ocpwcn oqvqtkv|cdng

DP54115R

"1,00wv xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu
vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k
oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt cn vgoru fg vcpecogpv
gurgekhkecv cn rnge fg eqpfkekqpu fgn rtqlgevg- ukuvgoc fg
eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt
kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv
ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc
dketqocvcfc 7/9 k lwpvgu/

DP54116R

"1.248,00wv Vctigvc rtqhkdwu RU7;.FRODR8G112R

"45,00w Ugp{cnkv|cekõ k rtqvgeekqpuDR\CC131

"5,96mi Dkqcevkxcfqt oketqdkâDT45L111

"7,40mi Guvcdknkv|cpv ukpvêvke fg dcug cetïnkecDT472211

"4,97mi Cfqd okpgtcn uônkf fg hqpu- f(cnnkdgtcogpv ngpvDT4C8111

"0,83mi Gpeqkzkpcogpv rtqvgevqt rgt c jkftqugodtgu fg hkdtc
ugokewtvc

DT4RCP11

"50,45w Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod rc fg
vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo
ugiqpu hõtowngu PVL

DT562I38

"8,04w Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp eqpvgpkfqt
fg 6 c 36 n

DT583748

"13,22mi Dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ
f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt- ugiqpu PVL 18P

DT5W2L11

"1.010,82w Rwpv pgvDT5\P;21
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"1,17o3 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc
511 i0o3- equkfc gp ngu fwgu ectgu c wpc zctzc fg
rqnkrtqrknê dkqfgitcfcdng

DTK42451

"741,19w Xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu
XCI fwqlgv q ukoknct- lwpvc k ectiqngtkc kpenqugu

DU2D1921

"137,83w Xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/
Vkrwu DX.16.58- vkrwu ewtv H.5 Dgnikecuv q gswkxcngpv/ Kpenqw
xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu-
vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

DU6F1921

"153,63w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q
ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu-
xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu/

DU6F2121

"251,55w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu/

DU6F2621



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 13

GNGOGPVU EQORQUVQU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"143,18o4 Oqtvgt okzv fg ekogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N-
ecné k uqttc- cod 311 mi0o4 fg ekogpv- cod wpc rtqrqtekõ
gp xqnwo 2<3<21 k 3/6 P0oo3 fg tgukuvêpekc c eqortguukõ-
gncdqtcv c n(qdtc

F181C5F2 Tgpf/< 2-111

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2;-588610T 29-661112-161C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 2;-58861 2;-58861
Ocswkpâtkc<

2-227610T 2-651111-836E2816711 ?zHqtokiqpgtc fg 276 nj

Uwdvqvcn/// 2-22761 2-22761
Ocvgtkcnu<

1-3;5112-581111-311D1222111 ?zCkiwco4

34-5966126-461112-641D1421131 ?zUqttc fg rgftgtc rgt c oqtvgtuv

29-72511;4-181111-311D1623512 ?zEkogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N 43-6 T ugiqpu
WPG.GP 2;8.2- gp uceu

v

91-111111-31111511-111D1643421 ?zEcné cêtkc jkftcvcfc EN ;1.U- gp uceumi

Uwdvqvcn/// 233-4;461 233-4;461

1-2;5892-11&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 254-29339

254-29339EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,79mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu gncdqtcv c n(qdtc k ocpkrwncv c
vcnngt D511U- fg nïokv gnâuvke @? 511 P0oo3

F1D38211 Tgpf/< 2-111

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-218560T 32-5;1111-116C1235111 ?zQhkekcn 2c hgttcnnkuvcj

1-1;6460T 2;-181111-116C1245111 ?zClwfcpv hgttcnnkuvcj

Uwdvqvcn/// 1-31391 1-31391
Ocvgtkcnu<

1-122332-211111-1213D1C25311 ?zHknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oomi

1-688611-661112-161D1D38111 ?zCegt gp dcttgu eqttwicfgu D511U fg nïokv gnâuvke @? 511
P0oo3

mi

Uwdvqvcn/// 1-69983 1-69983

1-113142-11&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-8;466

1-8;466EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,81mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu gncdqtcv c n(qdtc k ocpkrwncv c
vcnngt D611U- fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

F1D3C211 Tgpf/< 2-111

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-218560T 32-5;1111-116C1235111 ?zQhkekcn 2c hgttcnnkuvcj

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 14

GNGOGPVU EQORQUVQU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-1;6460T 2;-181111-116C1245111 ?zClwfcpv hgttcnnkuvcj

Uwdvqvcn/// 1-31391 1-31391
Ocvgtkcnu<

1-122332-211111-1213D1C25311 ?zHknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oomi

1-6;9611-681112-161D1D3C111 ?zCegt gp dcttgu eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611
P0oo3

mi

Uwdvqvcn/// 1-71;83 1-71;83

1-113142-11&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-92566

1-92566EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 15

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"25,81o3 Crwpvcncogpv k guvtgdcfc fg tcugu k rqwu- fg oëu f(2 k hkpu c
3 o f(cornâtkc- cod rnchqpu ogvân¹nkeu- rgt c wpc rtqvgeekõ
fgn 211&

G34267CC Tgpf/< 2-111R. 2

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

21-856110T 32-5;1111-611C1234111 ?zQhkekcn 2c gpeqhtcfqtj

;-646110T 2;-181111-611C1244111 ?zClwfcpv gpeqhtcfqtj

Uwdvqvcn/// 31-39111 31-39111
Ocvgtkcnu<

1-258712-341111-231D1C42111 ?zEncw cegtmi

2-;82311-431117-271D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

1-238559-551111-1262D1F736C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

2-423852-281112-233D1F92791 ?zRnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuquo3

Uwdvqvcn/// 4-669;9 4-669;9

1-618113-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 35-456;9

2-571877-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

36-91785EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"2,32mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu
gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c
vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

G553622F Tgpf/< 2-111R. 3

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-377630T 33-321111-123C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

1-339950T 2;-181111-123C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 1-5;647 1-5;647
Ocvgtkcnu<

2-791112-791112-111D55\61C7 ?zCegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc
eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD-
JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod
ectiqnu k icnxcpkv|cv

mi

Uwdvqvcn/// 2-79111 2-79111

1-123493-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-29885

1-242377-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-42;12EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"2,45mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu
gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc-
vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

G553623F Tgpf/< 2-111R. 4

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 16

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-377630T 33-321111-123C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

1-339950T 2;-181111-123C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 1-5;647 1-5;647
Ocvgtkcnu<

2-911112-911112-111D55\61D7 ?zCegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc
eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ-
swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect
cod ectiqnu k icnxcpkv|cv

mi

Uwdvqvcn/// 2-91111 2-91111

1-123493-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-41885

1-249577-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-55732EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"13,13w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc

G5\Y2R81 Tgpf/< 2-111R. 5

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-334610T 32-5;1111-261C1232111 ?zQhkekcn 2cj

3-7;2110T 28-;51111-261C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 6-;2561 6-;2561
Ocvgtkcnu<

7-491117-491112-111D1C74O11 ?zVce swïoke fg fkâogvtg 27 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k
hgognnc

w

Uwdvqvcn/// 7-49111 7-49111

1-199832-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 23-49433

1-853;;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

24-23732EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"12,10o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg
ugeekõ 3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv

G8L6E6D1 Tgpf/< 2-111R. 6

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

3-25;110T 32-5;1111-211C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

7-5;3610T 29-661111-461C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 9-75261 9-75261
Ocvgtkcnu<

3-757113-631112-161D8L316D1 ?zLwpv gzrcpukw gp eqpvcevg cod n(ckiwc- fg rqnkwtgvâ- fg
ugeekõ 3z1-6 eo

o

Uwdvqvcn/// 3-75711 3-75711



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 17

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-23;732-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 22-52823

1-796147-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

23-21326EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"25,50o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc
f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271
oo- kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod
dtkfgu

GF26G;82 Tgpf/< 2-111R. 7

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

9-6;7110T 32-5;1111-511C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

4-925110T 2;-181111-311C1248111 ?zClwfcpv eqn¹nqecfqtj

Uwdvqvcn/// 23-52111 23-52111
Ocvgtkcnu<

5-;11114-611112-511DF243;8D ?zVwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D
ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo k fg nnctiâtkc
4 o- rgt c gpeqnct

o

2-484613-161111-781DF2\3411 ?zDtkfc rgt c vwd fg RXE fg fkâogvtg gpvtg 236 k 271 oow

5-;6;;126-141111-441DFY4D;11 ?zCeeguuqtk igpêtke rgt c vwd fg RXE fg F?271 oow

1-341111-341112-111DF[4D;11 ?zGngogpv fg owpvcvig rgt c vwd fg RXE fg F?271 oow

Uwdvqvcn/// 22-57451 22-57451

1-297262-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 35-16;66

2-554687-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

36-61423EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,24o Uwokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU
2z3z1-75

GGX5112R Tgpf/< 2-111R. 8

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-377630T 33-321111-123C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-339710T 2;-161111-123C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-5;623 1-5;623
Ocvgtkcnu<

4-611114-611112-111DGX5112R ?zEcdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-75on

Uwdvqvcn/// 4-61111 4-61111

1-118542-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5-11366

1-351267-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-35381EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 18

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"1,04o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c
n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc
tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv

GI333926 Tgpf/< 2-111R. 9

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-466470T 33-321111-127C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-492110T 2;-161111-131C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-84747 1-84747
Ocvgtkcnu<

1-345711-341112-131DI333921 ?zVwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c
n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc
tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X

o

Uwdvqvcn/// 1-34571 1-34571

1-122162-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-;9312

1-169;37-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-151;4EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1,17o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ
2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod
dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv

GI423243 Tgpf/< 2-111R. ;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-444260T 33-321111-126C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-396860T 2;-161111-126C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-729;1 1-729;1
Ocvgtkcnu<

1-58;511-581112-131DI423241 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ
2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod
dckzc gokuukõ hwou

o

Uwdvqvcn/// 1-58;51 1-58;51

1-11;392-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-21869

1-177577-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-28515EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1,67o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

GI423447 Tgpf/< 2-111R. 21

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 19

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-377630T 33-321111-123C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-339710T 2;-161111-123C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-5;623 1-5;623
Ocvgtkcnu<

2-182112-161112-131DI423441 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou

o

Uwdvqvcn/// 2-18211 2-18211

1-118542-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-68466

1-1;5527-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-778;7EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,66o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

GI423467 Tgpf/< 2-111R. 22

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-821830T 33-321111-143C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-71;710T 2;-161111-143C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 2-43143 2-43143
Ocvgtkcnu<

3-222513-181112-131DI423461 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4
z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc
gokuukõ hwou

o

Uwdvqvcn/// 3-22251 3-22251

1-12;912-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 4-56263

1-3181;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-76973EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,32o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg
ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu
cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

GI423667 Tgpf/< 2-111R. 23

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-821830T 33-321111-143C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-71;710T 2;-161111-143C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 2-43143 2-43143
Ocvgtkcnu<

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 20

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
3-844713-791112-131DI423661 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ

cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg
ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod
dckzc gokuukõ hwou

o

Uwdvqvcn/// 3-84471 3-84471

1-12;912-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5-18483

1-355537-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-42926EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,40o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg
ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu
cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

GI423C37 Tgpf/< 2-111R. 24

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-377630T 33-321111-123C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-339710T 2;-161111-123C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-5;623 1-5;623
Ocvgtkcnu<

4-762714-691112-131DI423C31 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg
ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu
cod dckzc gokuukõ hwou

o

Uwdvqvcn/// 4-76271 4-76271

1-118542-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5-26526

1-35;367-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-51451EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"18,52w Kpvgttwrvqt- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc
fg uwrgthïekg guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv-
owpvcv uwrgthkekcnogpv

GI73F2GM Tgpf/< 2-111R. 25

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-442610T 33-321111-261C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

4-597260T 2;-161111-294C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 7-92876 7-92876
Ocvgtkcnu<

21-3211121-321112-111DI73F2GM ?zKpvgttwrvqt rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv- dkrqnct )3R*- 27
CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg guvcpec- cod
itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv-

w

1-451111-451112-111DIY73111 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu k
eqoowvcfqtu

w

Uwdvqvcn/// 21-66111 21-66111



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 21

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-213372-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 28-57;;2

2-1592;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

29-62922EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"65.200,00w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig ocvgtkcnu rgt nc rtqvgeekõ
Ecvqfkec fg ecpqpcfc 231102111 f(cegt RVNN.Cdtgtc/
Kpenqwgpv<
.Lwpvgu oqpqdnqe vkrwu CTIQ oqfgn PI6.D4 q ukoknct
FP231102111
.Vtcpuhqtgehkekecfqt 26C 81X cwvqoâvke oqpqhâuke cod
eqpxgtvkfqt 1.71oX c 5.31oC/
. Fwgu rngvkpgu OOq31z4z211 oo cod 4 o fg ecdng TX
1-702mX fg 2z21 oo3
. Eqswg Rgvtqnk 2 c 6 oo )Mi*
.Gpecruwncekõ rqnkwtgvcpkec tgevc vkrq IEK291
. Gpecruwncekõ Rqnkwtgvãpkec gp fgtkxcekõ vkrq IE[291
. 3 Eckzgu 311z311 f(cnwokpk- cecdcv gp rkpvwtc grqzk eqnqt
itku cod itcw fg rtqvgeekõ KR.76- vcpecogpv okvlcpécpv
ectiqnu fg ecr vtkcpiwnct- rncec fg owpvcvig nnkuc k gpvtcfc
2.203(( PRV gp ectc kphgtkqt k ceqdncogpv fg 3(( cod 3 o fg
vwd f(cegt icnxcpvk|cv fg 3((/
. 5 Vgwngu cegt ewtxcv e08o ecdng TX 2Z21/
. 4 Rtqvgevqtu lwpvc cknncpv RGE cod 1-6 o fg ecdng fg
2z27oo3 rgt ecfc gzvtgo uqnfcv c vgwnc cnwokpqv/
. Gngevtqfg Rgto EWUQ5Ew TG41 cod 211 o fg ecdng fg
2z7 oo3 TX
.311 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
.211 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
. 21 Jcpf{ Ecr
. 2 Cgtquqn Kortkocekõ 858
Vqv vqvcnogpv kpuvcn¹ncv k rtqxcv/ Kpenquc nc rquvc gp octzc-
tgiwncekõ k tgcnkv|cekõ f(kphqtog/

. Kpenqw ecdnglcv cwzknkct- ocvêtkc fg owpvcvig- eqppgzkqpcv-
rqucfc gp hwpekqpcogpv k gokukõ f(kphqtog/

GIF\112R Tgpf/< 2-111R. 26

"139,97w Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg
rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz
crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv-
eqn¹nqecfc uwrgthkekcn

GJ72CMGD Tgpf/< 2-111R. 27

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-442610T 33-321111-261C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

3-968610T 2;-161111-261C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 7-29;11 7-29;11
Ocvgtkcnu<

236-88111236-881112-111DJ72CMGD ?zNnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg
rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz
crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv

w

Uwdvqvcn/// 236-88111 236-88111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 22

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-1;3952-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 243-16294

8-;34227-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

24;-;85;6EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"82,16w Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke cod 3
hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct- cod
zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76- owpvcfc
uwrgthkekcnogpv cn uquvtg

GJD28778 Tgpf/< 2-111R. 28

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

9-772;10T 33-321111-4;1C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

8-53;610T 2;-161111-4;1C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 27-1;251 27-1;251
Ocvgtkcnu<

58-7511158-751112-111DJD28773 ?zNnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke rgt c 3
vwdu hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct-
cod zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76

w

21-811116-461113-111DJW9V4S1 ?zNâorcfc hnwqtguegpv vwdwnct fgn vkrwu V370I24 fg 69 Y-
nnwo fg eqnqt guvâpfctf k wp ïpfgz fg tgpfkogpv fgn eqnqt fg
81 c 96

w

3-951113-951112-111DJYD2111 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg nnwou guvcpeu cod vwdu
hnwqtguegpvu

w

Uwdvqvcn/// 72-29111 72-29111

1-352482-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 88-62388

5-761887-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

93-27465EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"6.551,86w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcncekõ f(gswkr cpcnkv|cfqt fg enqt
tgukfwcn octec Jcej oqfgn EN28 tcpi 1-14 . 6 oi0n rgt
oêvqfg eqnqtkoêvtke FRF/ Kpenqw vtcpurqtv- rquvc gp octzc k
hqtocekõ

GLU4111R Tgpf/< 2-111R. 29

"1.370,67wv Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg vctigvc fg eqowpkecekqpu
vkrwu rtqhkdwu RU7;.FRO q gswkxcngpv rgt c eqppgzkõ fgnu
gswkru cn swcftg fg eqpvtqn gzkuvgpv 12RNC1915 q gp cnvtgu
kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu/

GR8G112R Tgpf/< 2-111R. 2;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

55-531110T 33-321113-111C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 55-53111 55-53111
Ocvgtkcnu<

2/359-111112/359-111112-111DR8G112R ?zVctigvc rtqhkdwu RU7;.FROwv

Uwdvqvcn/// 2/359-11111 2/359-11111



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 23

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-777412-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2/3;4-19741

88-696297-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2/481-78259EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,72w Fgoqnkekõ f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- fg rctgvu fg 26 eo
fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ

H32FSI13 Tgpf/< 2-111R. 31

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

5-559530T 56-971111-1;8E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 5-55953 5-55953

EQUV FKTGEVG 5-55953

1-377;27-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-82644EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"132,36w Fguowpvcvig fg nnwogpgtc- eqnwopc gzvgtkqt- ceeguuqtku k
gngogpvu fg uwdlgeekõ- fg hkpu c 21 o f(cnéâtkc- eqo c
oâzko- gpfgttqe fg hqpcogpv fg hqtokiõ c oâ k cod
eqortguuqt- crnge rgt c rquvgtkqt crtqhkvcogpv k eâttgic
ocpwcn fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

H32J2C52 Tgpf/< 2-111R. 32

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

22-216110T 33-321111-611C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

25-463110T 28-;51111-911C1251111 ?zOcpqdtgj

41-718610T 29-661112-761C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 67-17561 67-17561
Ocswkpâtkc<

33-221110T 24-511112-761E2212211 ?zEqortguuqt cod wp octvgnn rpgwoâvkej

32-651110T 54-191111-611E2614611 ?zEcokõ itwc fg 6 vj

35-426110T 59-741111-611E2615U11 ?zEcokõ ekuvgnnc fg 21 c 2; o f(cnéâtkcj

Uwdvqvcn/// 78-;7611 78-;7611

1-951;82-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 235-98158

8-5;3347-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

243-47381EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 24

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"290,75w Gzecxcekõ okzvc fg ecnkecvcu okvlcpécpv tgvtqgzecxcfqtc k
ocpwcn gp nqecnkv|cekõ fg ugtxgku gzkuvgpvu gpvgttcvu- cod
wpc nqpikvwf fg hkpu c 6-11 o k wpc rtqhwpfkvcv hkpu c 5-11 o-
kpenqgpv nc fgoqnkekõ k tgrqukekõ fg swcnugxqn vkrwu fg
rcxkogpv- gpvkdcekqpgu uk cpguukp pgeguuâtkgu-
ugp{cnkv|cekqpu- rtqvgeekqpu k hctekv rquvgtkqt fg nc tcuc
fgiwfcogpv eqorcevcv

H333112R Tgpf/< 2-111R. 33

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

33-871110T 33-871112-111C1223111 ?zEcr fg eqnncj

53-;91110T 32-5;1113-111C1232111 ?zQhkekcn 2cj

48-511110T 29-811113-111C124W112 ?zClwfcpvj

Uwdvqvcn/// 214-25111 214-25111
Ocswkpâtkc<

99-751110T 55-431113-111E242W671 ?zTgvtqgzecxcfqtc okzvcj

3-626110T 6-141111-611E244C1M1 ?zUchcvc xkdtcpv cod rncec fg 71 eoj

Uwdvqvcn/// ;2-26611 ;2-26611
Ocvgtkcnu<

46-1111146-111112-111D;\C1121 ?zTgrqukekõ fg rcxkogpvo3

56-1111156-111112-111DR\CC131 ?zUgp{cnkv|cekõ k rtqvgeekqpuw

Uwdvqvcn/// 91-11111 91-11111

EQUV FKTGEVG 385-3;611

27-568817-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3;1-86381EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"19,98o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp
vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

H333OC33 Tgpf/< 2-111R. 34

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-28;510T 28-;51111-121C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 1-28;51 1-28;51
Ocswkpâtkc<

29-77;720T 56-971111-5182E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 29-77;72 29-77;72

1-1137;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 29-96281

2-242217-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2;-;9391EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 25

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"13,26o4 Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn
cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod
kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k
eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv

H3336543R Tgpf/< 2-111R. 35

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-716;50T 28-;51111-312C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 4-716;5 4-716;5
Ocswkpâtkc<

9-961;90T 56-971111-2;4E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 9-961;9 9-961;9

1-1651;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 23-62212

1-861777-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

24-37278EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"56,45o4 Gzecxcekõ fg tcuc fg swcnugxqn corncfc k hqpfâtkc- gp
vgttgp{ tqec- cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k
eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

H333J354R Tgpf/< 2-111R. 36

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-8;5110T 28-;51111-211C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 2-8;511 2-8;511
Ocswkpâtkc<

48-6;3260T 74-751111-6;18E2214442 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 v- cod octvgnn
vtgpecfqt

j

24-956240T 56-971111-412;E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 62-54839 62-54839

1-137;22-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 64-3692;

4-2;65;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

67-56479EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"2,43o3 Tgrâu k rkeqpcvig fg uôn fg tcuc fg oëu fg 1-7 k ogp{u
f(2-6 o f(cornâtkc- cod eqorcevcekõ fgn ;6& RO

H338C11H Tgpf/< 2-111R. 37

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-241330T 28-;51111-174C1251111 ?zOcpqdtgj

1-927310T 29-661111-155C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 2-;5753 2-;5753
Ocswkpâtkc<

1-423950T 8-221111-155E244C141 ?zEqorcevcfqt fwrngz ocpwcn fg 811 mij

Uwdvqvcn/// 1-42395 1-42395

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 26

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-13;312-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-39957

1-248427-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-53687EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"18,91o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvuH42FE211R Tgpf/< 2-111R. 38

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-632610T 32-5;1111-461C1234111 ?zQhkekcn 2c gpeqhtcfqtj

7-785610T 2;-181111-461C1244111 ?zClwfcpv gpeqhtcfqtj

Uwdvqvcn/// 25-2;711 25-2;711
Ocvgtkcnu<

1-213112-111111-213D1C25411 ?zHknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 4 oomi

1-295732-341111-2612D1C42111 ?zEncw cegtmi

3-223111-431117-711D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

1-;725;329-631111-1155D1F42111 ?zNncvc fg hwuvc fg rko4

1-185513-591111-141D1F\C111 ?zFgugpeqhtcpvn

Uwdvqvcn/// 4-54562 4-54562

1-323;52-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 28-95456

2-181727-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

29-;2517EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,68o Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc-
eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc
ecpqpcfc- rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc

HFI\W121 Tgpf/< 2-111R. 39

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-2;1810T 2;-181111-121C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 1-2;181 1-2;181
Ocvgtkcnu<

1-559911-551112-131DFI\D721 ?zDcpfc eqpvkpwc fg ugp{cnkv|cekõ rgt c ecpcnkv|cekqpu
uqvgttcfgu fg 41 eo f(cornâtkc- fg rqnkrtqrknê

o

Uwdvqvcn/// 1-55991 1-55991

1-113972-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-75347

1-149657-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

1-791;1EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 27

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"97,84w Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg
71z71z71 eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku- eqn¹nqecv uqdtg
uqngtc fg hqtokiõ JO.310D0510K fg 26 eo fg itwkz k tgdngtv
ncvgtcn cod vgttc fg nc ocvgkzc gzecxcekõ

HFM373I8 Tgpf/< 2-111R. 3;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

22-92;610T 32-5;1111-661C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

2;-845110T 28-;51112-211C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 42-66461 42-66461
Ocswkpâtkc<

27-479110T 51-;31111-511E2614111 ?zEcokõ itwcj

Uwdvqvcn/// 27-47911 27-47911
Ocvgtkcnu<

6-3819463-3;1111-2119D175611D ?zHqtokiõ JO.310D0510K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 51 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

o4

49-7511149-751112-111DFM325H6 ?zRgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg
71z71z71 eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku

w

Uwdvqvcn/// 54-;2194 54-;2194

1-584412-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG ;3-41674

6-649457-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

;8-954;8EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"14,24w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu
vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

HP425835 Tgpf/< 2-111R. 41

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

6-663610T 33-321111-361C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

5-878610T 2;-181111-361C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 21-43111 21-43111
Ocvgtkcnu<

3-;71113-;71112-111DP425831 ?zXânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu
vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv

w

Uwdvqvcn/// 3-;7111 3-;7111

1-265912-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 24-54591

1-9171;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

25-3519;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 28

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"18,07o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q
eqpvgpkfqt

I3253412 Tgpf/< 2-111R. 42

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-287110T 28-;51111-511C1251111 ?zOcpqdtgj

4-635610T 29-661111-2;1C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 21-81161 21-81161
Ocswkpâtkc<

2-44;610T 25-211111-1;6E2212311 ?zEqortguuqt cod fqu octvgnnu rpgwoâvkeuj

5-9574;0T 77-591111-183;E2422541 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 25 vj

Uwdvqvcn/// 7-2969; 7-2969;

1-271622-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 28-157;1

2-133927-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

29-17;82EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"44,54o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod
okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt

I3255412R Tgpf/< 2-111R. 43

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

9-851110T 32-961111-511C1236111 ?zQhkekcn 2c uqnfcfqtj

8-287110T 28-;51111-511C1251111 ?zOcpqdtgj

24-467110T 29-661111-831C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 3;-38311 3;-38311
Ocswkpâtkc<

6-187110T 25-211111-471E2212311 ?zEqortguuqt cod fqu octvgnnu rpgwoâvkeuj

5-9574;0T 77-591111-183;E2422541 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 25 vj

3-495110T 6-;71111-511E311U111 ?zGswkr k gngogpvu cwzknkctu rgt c vcnn qzkcegvknêpkej

Uwdvqvcn/// 23-4174; 23-4174;

1-54;192-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 53-12858

3-632167-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

55-64963EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,63o Fgoqnkekõ fg xqtcfc eqn¹nqecfc uqdtg hqtokiõ- cod octvgnn
vtgpecfqt owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ocpwcn k
ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

I32;2417 Tgpf/< 2-111R. 44

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

3-435110T 69-211111-151E2216C11 ?zTgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqtj

2-211750T 56-971111-135E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 29

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

Uwdvqvcn/// 4-53575 4-53575

EQUV FKTGEVG 4-53575

1-316597-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-74123EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,94o Fgoqnkekõ fg tkiqnc fg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt
owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec uqdtg
ecokõ

I32;4C17 Tgpf/< 2-111R. 45

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

3-5;9410T 69-211111-154E2216C11 ?zTgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqtj

2-3263;0T 56-971111-1376E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 4-8246; 4-8246;

EQUV FKTGEVG 4-8246;

1-333937-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-;4752EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,61o3 Fgoqnkekõ fg rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc- fg hkpu c 31
eo fg itwkz k oëu fg 3 o f(cornâtkc cod tgvtqgzecxcfqtc
cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic uqdtg ecokõ

I32;5ZN6 Tgpf/< 2-111R. 46

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

4-248510T 69-211111-165E2216C11 ?zTgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqtj

1-377190T 91-741111-1144E2422551 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 26 c 31 vj

Uwdvqvcn/// 4-51459 4-51459

EQUV FKTGEVG 4-51459

1-315327-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-7187;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,54o Vcnn gp rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc fg 26 eo fg hqpfâtkc
eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv-
rgt c fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

I32;IDE1 Tgpf/< 2-111R. 47

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

3-429860T 29-661111-236C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 3-42986 3-42986
Ocswkpâtkc<

1-;98610T 8-;11111-236E281J111 ?zOâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv rgt c rcxkogpvj

Uwdvqvcn/// 1-;9861 1-;9861

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 30

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-145892-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 4-45214

1-311577-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-6525;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5,67o Vcnn gp rcxkogpv fg hqtokiõ fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c
oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c
fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

I32;IHE1 Tgpf/< 2-111R. 48

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-821110T 29-661111-311C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 4-82111 4-82111
Ocswkpâtkc<

2-691110T 8-;11111-311E281J111 ?zOâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv rgt c rcxkogpvj

Uwdvqvcn/// 2-69111 2-69111

1-166762-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 6-45676

1-431857-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

6-7774;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"15,85o Fguowpvcvig fg dctcpc ogvân¹nkec- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic uqdtg ecokõ

I32D4112 Tgpf/< 2-111R. 49

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-228590T 32-5;1111-163C1232111 ?zQhkekcn 2cj

7-666110T 32-961111-411C1236111 ?zQhkekcn 2c uqnfcfqtj

4-878510T 28-;51111-321C1251111 ?zOcpqdtgj

2-224110T 29-661111-171C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 23-66399 23-66399
Ocswkpâtkc<

1-534110T 25-211111-141E2212311 ?zEqortguuqt cod fqu octvgnnu rpgwoâvkeuj

2-899110T 6-;71111-411E311U111 ?zGswkr k gngogpvu cwzknkctu rgt c vcnn qzkcegvknêpkej

Uwdvqvcn/// 3-32211 3-32211

1-2993;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 25-;6328

1-9;8247-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

26-95;41EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"7,22o Fgoqnkekõ fg encxgiwgtc fg hkpu c 71 eo fg fkâogvtg q hkpu
c 51z71 eo- fg hqtokiõ xkdtqrtgoucv cod uqngtc fg 26 eo
fg hqtokiõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ

I32F2332 Tgpf/< 2-111R. 4;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 31

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
Oâ f(qdtc<

4-44;110T 29-661111-291C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 4-44;11 4-44;11
Ocswkpâtkc<

2-37;110T 25-211111-1;1E2212311 ?zEqortguuqt cod fqu octvgnnu rpgwoâvkeuj

3-266530T 56-971111-158E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 4-53553 4-53553

1-1611;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 7-92462

1-519927-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

8-33343EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"155,38w Vcnc eqpvtqncfc fktgevc f(ctdtg fg 7 c 21 o f(cnéâtkc-
cttgpecpv nc uqec- crnge fg nc dtquuc igpgtcfc k eâttgic
uqdtg ecokõ itwc cod rkpéc- k vtcpurqtv fg nc ocvgkzc c
rncpvc fg eqorquvcvig )pq oëu nnwp{ fg 31 mo*

I32T22C6 Tgpf/< 2-111R. 51

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

22-216710T 36-351111-551C123R111 ?zQhkekcn 2c lctfkpgtj

;-967110T 33-511111-551C124R111 ?zClwfcpv lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 31-;7271 31-;7271
Ocswkpâtkc<

56-123110T 51-;31112-211E2614111 ?zEcokõ itwcj

54-;22110T 52-931112-161ET22D811 ?zVtcevqt fg 84/6 mY )211 EX* fg rqvêpekc- cod dtcé
fgudtquucfqt

j

2-356310T 3-941111-551ETG34111 ?zOqvqugttcj

Uwdvqvcn/// ;1-27931 ;1-27931
Ocvgtkcnu<

7-1936151-661111-261D3TC;UD1 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu
xgigvcnu pgvu pq rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/6 v0o4-
rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod eqfk 311312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

v

3;-16;5178-691111-541D3TC;VF1 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu fg
vtqpeu k uqswgu pq rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/; v0o4-
rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod eqfk 311312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

v

Uwdvqvcn/// 46-252;1 46-252;1

1-425532-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 257-69723

9-8;6287-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

266-4923;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 32

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"446,18w Rgthqtcekõ gp hâdtkec fg hqtokiõ ctocv rgt c hqtocekõ fg
rcuucowtu hkpu c 311 oo fg fkâogvtg pqokpcn cod wp itwkz
fg rctgv gpvtg 31 k 41 eo cod dtqec fg fkcocpv
kpvgtecodkcdng

I32[D331 Tgpf/< 2-111R. 52

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

38-936110T 29-661112-611C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 38-93611 38-93611
Ocswkpâtkc<

4;3-796110T 372-8;1112-611EH322321 ?zGswkr fg dcttkpcv cod dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng-
gpvtg 211 k 511 oo fg fkâogvtg

j

Uwdvqvcn/// 4;3-79611 4;3-79611

1-528492-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 531-;3849

36-366757-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

557-29413EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"701,12on Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc
)dqppc* okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu
f(ctswgvgu q kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg
rgtkogvtg pqokpcn fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg
eqpfkekqpu/ Kpenquc xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu
f(gngxcekõ k cwzknkctu pgeguuctku/

I32\112R Tgpf/< 2-111R. 53

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

32-5;1110T 32-5;1112-111C1232111 ?zQhkekcn 2cj

29-811110T 29-811112-111C124W112 ?zClwfcpvj

Uwdvqvcn/// 51-2;111 51-2;111
Ocswkpâtkc<

711-111110T 711-111112-111E311MH11 ?zGswkr fg vcnn f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv cod
hkn fg fkcocpv

j

32-351110T 32-351112-111E\225111 ?zItwr gngevtôigp fg 71 c 311 mXCj

Uwdvqvcn/// 732-35111 732-35111

EQUV FKTGEVG 772-54111

4;-796917-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

812-22691EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"102,40on Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c
eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp
gn vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn
hqtokiõ- tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo
fgkzcpv nc ecokuc fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k
fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc
ecokuc fg nc ecpqpcfc* k nc tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv
pgv fg n(qdtc

I32\113R Tgpf/< 2-111R. 54

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 33

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
Oâ f(qdtc<

58-389110T 32-5;1113-311C1232111 ?zQhkekcn 2cj

52-251110T 29-811113-311C124W112 ?zClwfcpvj

Uwdvqvcn/// 99-52911 99-52911
Ocswkpâtkc<

9-295110T 51-;31111-311E2614111 ?zEcokõ itwcj

Uwdvqvcn/// 9-29511 9-29511

EQUV FKTGEVG ;7-71311

6-8;7237-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

213-4;923EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"71,29on Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg
ecpqpcfc f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg
tgrctcekõ- kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg

I32\114R Tgpf/< 2-111R. 55

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

43-346110T 32-5;1112-611C1232111 ?zQhkekcn 2cj

39-161110T 29-811112-611C124W112 ?zClwfcpvj

Uwdvqvcn/// 71-39611 71-39611
Ocvgtkcnu<

7-;786138-981111-361D1821361 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v

Uwdvqvcn/// 7-;7861 7-;7861

EQUV FKTGEVG 78-36361

5-146267-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

82-39876EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5,80o4 Gzecxcekõ fg tcuc- fg oëu fg 3 o f(cornâtkc k oëu fg 5 o
fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ hnwkz- cod rcnc gzecxcfqtc k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

I33355E4R Tgpf/< 2-111R. 56

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-28;510T 28-;51111-121C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 1-28;51 1-28;51
Ocswkpâtkc<

6-3;4970T 246-851111-14;E24235E1 ?zRcnc gzecxcfqtc iktcvqtkc uqdtg ecfgpgu fg 42 c 51 vj

Uwdvqvcn/// 6-3;497 6-3;497

1-1137;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 6-586;6

1-439677-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 34

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

6-91562EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"11,06o4 Guvguc k rkeqpcvig fg uôn vqngtcdng fg n(qdtc- gp vqpicfgu fg
36 eo fg itwkz- eqo c oâzko- cod eqorcevcekõ fgn ;6 &
RO- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv rgvkv- k cod pgeguukvcv
f(jwogevcekõ

I3372232 Tgpf/< 2-111R. 57

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

7-5;3610T 29-661111-461C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 7-5;361 7-5;361
Ocswkpâtkc<

2-1592;0T 91-741111-124E2422551 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 26 c 31 vj

1-69;310T 69-;31111-121E2442311 ?zOqvqcpkxgnncfqtc okvlcpcj

2-871610T 6-141111-461E244C1M1 ?zUchcvc xkdtcpv cod rncec fg 71 eoj

1-486510T 48-651111-121E2613F11 ?zEcokõ ekuvgtpc fg 7 o4j

Uwdvqvcn/// 4-8843; 4-8843;
Ocvgtkcnu<

1-184612-581111-161D1222111 ?zCkiwco4

Uwdvqvcn/// 1-18461 1-18461

1-1;84;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 21-54779

1-737317-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

22-17399EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"20,96o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc hkpu c 1-7 o- cod
ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

I339621H Tgpf/< 2-111R. 58

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

21-313610T 29-661111-661C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 21-31361 21-31361
Ocswkpâtkc<

7-75;810T 56-971111-256E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

3-877610T 6-141111-661E244C1M1 ?zUchcvc xkdtcpv cod rncec fg 71 eoj

Uwdvqvcn/// ;-52731 ;-52731

1-264152-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2;-88285

2-297417-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

31-;6915EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 35

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"6,20o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod
ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c
eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

I339N21H Tgpf/< 2-111R. 59

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

4-412;30T 56-971111-183E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

3-655410T 57-371111-166E2446191 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 6-95733 6-95733

EQUV FKTGEVG 6-95733

1-461887-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

7-2;7;;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"37,16o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod
itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz
fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct-
cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

I339NJ1H Tgpf/< 2-111R. 5;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

6-926160T 56-971111-2379E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

2-267610T 57-371111-136E2446191 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 7-;8266 7-;8266
Ocvgtkcnu<

39-1951127-631112-811D1441C11 ?zItcxc fg rgftgtc- fg 6 c 23 oov

Uwdvqvcn/// 39-19511 39-19511

EQUV FKTGEVG 46-16666

3-214447-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

48-26999EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"14,57o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k
hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k
eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

I339CD1HR Tgpf/< 2-111R. 61

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-44;110T 29-661111-291C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 4-44;11 4-44;11
Ocswkpâtkc<

6-65;170T 56-971111-232E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

5-274510T 57-371111-1;1E2446191 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 9 c 21 vj

1-74;;10T 8-221111-1;1E244C141 ?zEqorcevcfqt fwrngz ocpwcn fg 811 mij

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 36

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

Uwdvqvcn/// 21-46347 21-46347

1-1611;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 24-85255

1-9355;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

25-676;4EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,56o3 Gudtquucfc fgn vgttgp{ fg oëu fg 3 o- cod okvlcpu
ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ

I33F4122 Tgpf/< 2-111R. 62

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

1-635210T 91-741111-1176E2422551 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 26 c 31 vj

Uwdvqvcn/// 1-63521 1-63521

EQUV FKTGEVG 1-63521

1-142567-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

1-66666EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"3,22o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg vgttgu rgt c
tgwvknkv|ct gp qdtc- cod ecokõ fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg
hkpu c 6 mo

I35331C6 Tgpf/< 2-111R. 63

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

1-;47720T 246-851111-117;E24235E1 ?zRcnc gzecxcfqtc iktcvqtkc uqdtg ecfgpgu fg 42 c 51 vj

3-212550T 54-891111-159E2612;11 ?zEcokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 vj

Uwdvqvcn/// 4-14916 4-14916

EQUV FKTGEVG 4-14916

1-293397-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-33144EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1,99o4 Guiqvcogpv f(gzecxcekõ c egn qdgtv- tcugu k rqwu- cod
gngevtqdqodc uwdogtikdng rgt c wp ecdcn oâzko fg 21 o40j
k cnéâtkc ocpqoêvtkec vqvcn hkpu c 26 o

I3727315 Tgpf/< 2-111R. 64

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-368990T 32-5;1111-123C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

1-344330T 28-;51111-124C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 1-5;221 1-5;221
Ocswkpâtkc<

2-264610T 8-7;1111-261E\223111 ?zItwr gngevtôigp fg 31 c 41 mXCj



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 37

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-331610T 2-581111-261E\249512 ?zGngevtqdqodc uwdogtikdng cod fkâogvtg f(korwnukõ FP.91

oo- cod oqvqt fg 3/3 mY fg rqvêpekc k owpvcfc cod
iwctfcoqvqt

j

Uwdvqvcn/// 2-48511 2-48511

1-123393-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-98849

1-223757-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-;;113EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"19,30o4 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q
fgoqnkekõ gp htceekqpu ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119-
cod okvlcpu ocpwcnu

I3T35311 Tgpf/< 2-111R. 65

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

28-;51110T 28-;51112-111C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 28-;5111 28-;5111

1-37;212-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 29-31;21

2-1;3667-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2;-41276EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,46o4 Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg
tgukfwu- cod ecokõ fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic
cod okvlcpu ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26
mo

I3T461C; Tgpf/< 2-111R. 66

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

5-313990T 54-891111-1;7E2612;11 ?zEcokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 vj

Uwdvqvcn/// 5-31399 5-31399

EQUV FKTGEVG 5-31399

1-363287-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-56616EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"65,90o4 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg
iguvkõ fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv

I3T651U1 Tgpf/< 2-111R. 67

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

73-281110T 73-281112-111E2TCR211 ?zUwdokpkuvtcogpv fg eqpvgpkfqt rcngvkv|cv cod guvtwevwtc fg
tgkzc ogvân¹nkec f(2 o4 fg ecrcekvcv k tgeqnnkfc cod tgukfwu
gurgekcnu

o4

Uwdvqvcn/// 73-28111 73-28111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 38

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

EQUV FKTGEVG 73-28111

4-841317-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

76-;1131EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"8,97o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q
pq gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg
oëu fg 26 k hkpu c 31 mo

I3T753CC Tgpf/< 2-111R. 68

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

2-;46230T 91-741111-135E2422551 ?zRcnc ecttgicfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 26 c 31 vj

7-634330T 54-891111-25;E2612;11 ?zEcokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 vj

Uwdvqvcn/// 9-56945 9-56945

EQUV FKTGEVG 9-56945

1-618617-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

9-;7695EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"11,08o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

I3TC72J1 Tgpf/< 2-111R. 69

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

21-565618-321112-561D3TC72J1 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

v

Uwdvqvcn/// 21-56561 21-56561

EQUV FKTGEVG 21-56561

1-738387-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

22-19288EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"12,18o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu
dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

I3TC7691 Tgpf/< 2-111R. 6;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 39

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
22-5997178-691111-281D3TC7691 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu

dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

v

Uwdvqvcn/// 22-59971 22-59971

EQUV FKTGEVG 22-59971

1-79;437-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

23-288;3EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"23,88o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

I3TC7791 Tgpf/< 2-111R. 71

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

.33-63711.223-741111-311D3TC7791 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518
ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

v

Uwdvqvcn/// .33-63711 .33-63711

EQUV FKTGEVG .33-63711

.2-462677-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

.34-98867EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"7,26o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu
fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

I3TC79;1 Tgpf/< 2-111R. 72

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

7-9587147-151111-2;1D3TC79;1 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg
hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu
fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc
Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

v

Uwdvqvcn/// 7-95871 7-95871

EQUV FKTGEVG 7-95871

1-521977-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

8-36957EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 40

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"3,01o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ-
cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu
)QTFGP OCO041503113*

I3TC8NR1 Tgpf/< 2-111R. 73

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

3-951113-951112-111D3TC8NR1 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ-
cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu
)QTFGP OCO041503113*

o4

Uwdvqvcn/// 3-95111 3-95111

1-111112-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-95111

1-281517-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

4-12151EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"191,01o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

I3TC8O11 Tgpf/< 2-111R. 74

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

291-31111291-311112-111D3TC8O11 ?zFgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

o4

Uwdvqvcn/// 291-31111 291-31111

EQUV FKTGEVG 291-31111

21-923117-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2;2-12311EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"66,80o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310R0210K- fg eqpukuvêpekc
rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
ewdknqv

I42622D4 Tgpf/< 2-111R. 75

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-9;4710T 28-;51111-551C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 8-9;471 8-9;471
Ocvgtkcnu<

66-1197164-;41112-131D175211E ?zHqtokiõ JO.310R0210K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

o4

Uwdvqvcn/// 66-11971 66-11971



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 41

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-229512-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 74-13171

4-892357-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

77-91295EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"74,03o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc
vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
dqodc

I42622E5 Tgpf/< 2-111R. 76

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-699110T 28-;51111-311C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 4-69911 4-69911
Ocswkpâtkc<

22-296710T 24;-931111-191E2812211 ?zEcokõ cod dqodc fg hqtokiqpctj

Uwdvqvcn/// 22-29671 22-29671
Ocvgtkcnu<

66-1197164-;41112-131D175211D ?zHqtokiõ JO.310D0210K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

o4

Uwdvqvcn/// 66-11971 66-11971

1-164932-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 7;-94713

5-2;1277-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

85-13729EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"76,57o4 Hqtokiõ rgt c owtu fg eqpvgpekõ JC.410D0310KKc fg
eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo k
cdqecv cod ewdknqv

I43627J4 Tgpf/< 2-111R. 77

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-9;4710T 28-;51111-551C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 8-9;471 8-9;471
Ocvgtkcnu<

75-2595173-391112-141D176G71D ?zHqtokiõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @? 386 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ KKc

o4

Uwdvqvcn/// 75-25951 75-25951

1-2;8453-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 83-34;45

5-445477-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

87-68481EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 42

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"1,35mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

I43D4212R Tgpf/< 2-111R. 78

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-325;10T 32-5;1111-121C1235111 ?zQhkekcn 2c hgttcnnkuvcj

1-339950T 2;-181111-123C1245111 ?zClwfcpv hgttcnnkuvcj

Uwdvqvcn/// 1-55485 1-55485
Ocvgtkcnu<

1-117822-211111-1172D1C25311 ?zHknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oomi

1-925661-925662-111F1D3C211 ?zCegt gp dcttgu eqttwicfgu gncdqtcv c n(qdtc k ocpkrwncv c
vcnngt D611U- fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

mi

Uwdvqvcn/// 1-93237 1-93237

1-117772-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-38277

1-187417-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-458;7EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"26,03o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ
ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc- rgt c wpc
cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o

I43F2216 Tgpf/< 2-111R. 79

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

21-856110T 32-5;1111-611C1234111 ?zQhkekcn 2c gpeqhtcfqtj

21-599610T 2;-181111-661C1244111 ?zClwfcpv gpeqhtcfqtj

Uwdvqvcn/// 32-34461 32-34461
Ocvgtkcnu<

1-234972-341111-2118D1C42111 ?zEncw cegtmi

1-748231-431112-;;2D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

1-144879-551111-115D1F736C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

1-1516331-371111-113D1F73;C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

2-339612-281112-161D1F92791 ?zRnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuquo3

1-2;9513-591111-191D1F\C111 ?zFgugpeqhtcpvn

1-641111-641112-111D1F\R711 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu
ogvân¹nkeu- fg 61z361 eo

w

Uwdvqvcn/// 3-8;327 3-8;327

1-641953-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 35-66761

2-5844;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

37-13;9;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 43

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"31,66o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ
ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu
ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

I43F2226R Tgpf/< 2-111R. 7;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

24-;79610T 32-5;1111-761C1234111 ?zQhkekcn 2c gpeqhtcfqtj

23-4;6610T 2;-181111-761C1244111 ?zClwfcpv gpeqhtcfqtj

Uwdvqvcn/// 37-47511 37-47511
Ocvgtkcnu<

1-234972-341111-2118D1C42111 ?zEncw cegtmi

1-748231-431112-;;2D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

1-144879-551111-115D1F736C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

1-1516331-371111-113D1F73;C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

2-339612-281112-161D1F92791 ?zRnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuquo3

1-359113-591111-211D1F\C111 ?zFgugpeqhtcpvn

1-641111-641112-111D1F\R711 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu
ogvân¹nkeu- fg 61z361 eo

w

Uwdvqvcn/// 3-95287 3-95287

1-76;213-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3;-97597

2-8;29;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

42-76786EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5.850,00wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ C gp gn vtco gpvtg
n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn
pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt vtgu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttc cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶ k eqn/ nqecekõ fg vwd ocpgiwgv fg
71-4064 rgthqtcv ecfc 61 eo/ c vqvc nc nqpikvwf c kplgevct
okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ/
Gn vwd ugtâ f(cegt gzegrvg gp cswgnnu vtcou gp gnu swg
kpekfgkzk nc encxc rgt c nc eqn¹nqecekõ fg nc ecpqpcfc f(CVNN
fg 2611 oo- gp cswguv ecu ugtcp fg RXE- gp vqvu gnu
ecuqu- kpenqwtâ gn tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcekõ okvlcpécpv
dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv k dgpvqpkvc Kplgeekõ guvcdng fg
ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñvu fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn
uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu
f(kplgeekõ gp gnu vtcou swg pq gu xgikp fktgevcogpv chgevcvu
rgt nc ocvgkzc encxc/

I452112R Tgpf/< 2-111R. 81

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 44

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"3.900,00wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ D gp gn vtco gpvtg
n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn
pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn
vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452113R Tgpf/< 2-111R. 82

"1.800,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 2 k 3 fgn vtco
hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452114R Tgpf/< 2-111R. 83

"2.100,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 4- 5- 28 k 29 fgn
vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452115R Tgpf/< 2-111R. 84

"2.400,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 6- 7- 26 k 27 fgn
vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452116R Tgpf/< 2-111R. 85



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 45

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"2.700,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 8 c 25 fgn vtco
hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452117R Tgpf/< 2-111R. 86

"3.600,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 32 c 36 fgn vtco
hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu
vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg
rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452118R Tgpf/< 2-111R. 87

"6.000,00wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQ 37 fgn vtco hkpcn fg
nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp
xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0
64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct
okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ-
tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg
dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod
xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg
nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

I452119R Tgpf/< 2-111R. 88

"7.155,00wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc
f(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru
f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

I45\112R Tgpf/< 2-111R. 89

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

7/861-111110T 7/861-111112-111E4J\112R ?zVtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc fg
u(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru
f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

wv

Uwdvqvcn/// 7/861-11111 7/861-11111

1-111112-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 7/861-11111

516-111117-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 46

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

8/266-11111EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"80,85o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

I4E62DJ4R Tgpf/< 2-111R. 8;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

23-669110T 28-;51111-811C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 23-66911 23-66911
Ocvgtkcnu<

74-6367173-391112-131D176G71D ?zHqtokiõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @? 386 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ KKc

o4

Uwdvqvcn/// 74-63671 74-63671

1-299482-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 87-382;8

5-687437-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

91-9593;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"98,69o4 Guvtwevwtc fg icdkqpu- cod rgegu f(3z2z2 o fg vgnc
ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3/5 oo- k
9z21 eo fg rcu fg ocnnc- tgdngtv cod rgftc itcpïvkec
f(crqtvcekõ eqn¹nqecfc cod okvlcpu ogeâpkeu

I4L2233C Tgpf/< 2-111R. 91

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

23-9;5110T 32-5;1111-711C1232111 ?zQhkekcn 2cj

21-875110T 28-;51111-711C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 34-76911 34-76911
Ocswkpâtkc<

44-341270T 56-971111-8357E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

Uwdvqvcn/// 44-34127 44-34127
Ocvgtkcnu<

28-5571126-971112-211D1453611 ?zRgftc itcpïvkec fg oëu fg 261 oo- rgt c tgdngtv fg icdkqpuo4

2-322112-841111-811D1C23111 ?zHknhgttq cegt icnxcpkv|cvmi

3-351112-231113-111D1F92691 ?zRnchõ ogvân¹nke fg 61z311 eo rgt c 61 wuquo3

1-;51111-581113-111D1F\R611 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu
ogvân¹nkeu- fg 61z311 eo

w

25-1338637-821111-636D46C3259 ?zIcdkõ2z3z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv
fg fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21 eo fg rcu fg ocnnc

w

Uwdvqvcn/// 46-96;86 46-96;86

1-465982-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG ;4-21389

6-697287-11&ICUVQU KPFKTGEVQU



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 47

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

;9-799;6EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4.770,00wv Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt
c tgcnk|cvekõ fg encxc uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc
rncpvc fgn Vgt fg hkpu c 41 o fg nqpikvwf- gp swcnugxqn vkrwu
fg vgttgp{/

I4M1112R Tgpf/< 2-111R. 92

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

5/611-111110T 5/611-111112-111EH2\112R ?zFgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt
c nc tgcnk|cvekõ fg nc encxc

wv

Uwdvqvcn/// 5/611-11111 5/611-11111

1-111112-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5/611-11111

381-111117-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5/881-11111EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1.421,00on Rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpécpv encxc fg ecpqpcfc.dgkpc
f(cegt FP 2611 oo g?25 oo kpenôu uqnfcfwtc fg lwpvgu-
kplgeekõ fg dgwtcfc fg ekogpv gp n(gzvtcfõu uqvc nc ecttgvgtc
DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt k hkpu c 41 o fg nqpikvwf
gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

I4M1113R Tgpf/< 2-111R. 93

"2.192,40wv Guvwfk igqtcfct k vqrqitchkc rgt c nc nqecnk|cekõ fg ugtxgku k
fkugp{ fg nc rgthqtcekõ fg nc encxc k ngu kplgeekqpu fgn vgttgp{
c nc |qpc fg nc Rncpvc f(Cdtgtc

I4M1114R Tgpf/< 2-111R. 94

"17.315,90RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv kpvgitg rgt vtgdcnnu cwzknkctu
f(crtqxkukqpcogpv rgt c nc encxc eqo ugtxgk fg ecokõ itüc
rgt c nc ocpkrwncekõ k kpvtqfweekõ fg nc ecpqpcfc c nc dgkpc-
gzvtceekõ fg ngu vgttgu fg n(kpvgtkqt fg nc dgkpc- vtgdcnnu fg
xkikncpekc fg ngu kpuvcn¹ncekqpu k ocswkpâtkc- vtcpurqtv fg ngu
vgttgu k vqvu gnu vtgdcnnu cwzknkctu pgeguuctk rgt c n(gzgewekõ fg
nc encxc

I4M1115R Tgpf/< 2-111R. 95

"10,45o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

I4\223V2 Tgpf/< 2-111R. 96

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-722860T 32-5;1111-186C1232111 ?zQhkekcn 2cj

3-7;2110T 28-;51111-261C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 5-41386 5-41386
Ocvgtkcnu<

6-5984163-371111-216D17PNC3D ?zHqtokiõ fg pgvglc- cod wpc fqukhkecekõ fg 261 mi0o4 fg
ekogpv- eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31
oo- JN.2610D031

o4

Uwdvqvcn/// 6-59841 6-59841

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 48

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-175652-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG ;-9656;

1-6;2397-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

21-55698EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5,86o3 Ctocfwtc rgt c nnqugu CR611 UF cod ocnnc gngevtquqnfcfc
fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26 eo F<9.9 oo 7z3/3
o D611UF WPG.GP 21191

I5DEOCEE Tgpf/< 2-111R. 97

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-755810T 32-5;1111-141C1235111 ?zQhkekcn 2c hgttcnnkuvcj

1-683210T 2;-181111-141C1245111 ?zClwfcpv hgttcnnkuvcj

Uwdvqvcn/// 2-32791 2-32791
Ocvgtkcnu<

1-133112-211111-131D1C25311 ?zHknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oomi

5-383114-671112-311D1D45347 ?zOcnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26
eo F<9.9 oo 7z3/3 o D611UF WPG.GP 21191

o3

Uwdvqvcn/// 5-3;511 5-3;511

1-129362-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 6-63;16

1-442857-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

6-97191EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"38,44o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc
cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

I5FE3F13 Tgpf/< 2-111R. 98

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

28-8;4830T 32-5;1111-939C1234111 ?zQhkekcn 2c gpeqhtcfqtj

24-936860T 2;-181111-836C1244111 ?zClwfcpv gpeqhtcfqtj

Uwdvqvcn/// 42-72;58 42-72;58
Ocvgtkcnu<

1-234972-341111-2118D1C42111 ?zEncw cegtmi

1-427911-431111-;;1D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

1-5262;329-631111-112;D1F42111 ?zNncvc fg hwuvc fg rko4

1-416;431-371111-1262D1F73;C1 ?zRwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuquew

3-652113-421112-211D1F82231 ?zVcwngt gncdqtcv cod hwuvc fg rk- fg 33 oo fg itwkz- rgt c 6
wuqu

o3

1-259913-591111-171D1F\C111 ?zFgugpeqhtcpvn

Uwdvqvcn/// 4-96269 4-96269

1-8;15;3-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 47-37265

3-2867;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 49

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

49-54834EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"10,96o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc
nc rtgrctcekõ fg nc dcug

I5FGI121 Tgpf/< 2-111R. 99

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-53;1;0T 32-5;1111-1776C1232111 ?zQhkekcn 2cj

1-9;8110T 28-;51111-161C1251111 ?zOcpqdtgj

1-728830T 29-661111-1444C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 3-;5492 3-;5492
Ocswkpâtkc<

1-188;70T 56-971111-1128E2424441 ?zTgvtqgzecxcfqtc uqdtg rpgwoâvkeu fg 9 c 21 vj

1-492930T 55-;31111-1196E261I911 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 23 vj

Uwdvqvcn/// 1-56;89 1-56;89
Ocvgtkcnu<

1-5;54525-;91111-144D1432111 ?zUcwnõ ugpug ictdgnncto4

1-159111-431111-261D1F32141 ?zVcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuquo

7-461117-461112-111D1FHH112 ?zCoqtvkv|cekõ fg ekpftk ogvân¹nkeco4

Uwdvqvcn/// 7-9;345 7-9;345

1-155272-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 21-4511;

1-731527-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

21-;715;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5,53mi Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ
2/5512 )CKUK 427*- rgt c guvtwevwtgu- gp rgthknu eqphqtocvu
vkrwu tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt k eqn¹nqecv c
n(qdtc cod uqnfcfwtc

I5T23176 Tgpf/< 2-111R. 9;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-548110T 32-961111-131C1236111 ?zQhkekcn 2c uqnfcfqtj

1-494110T 2;-261111-131C1246111 ?zClwfcpv uqnfcfqtj

Uwdvqvcn/// 1-93111 1-93111
Ocswkpâtkc<

1-167110T 3-911111-131E311R111 ?zGswkr k gngogpvu cwzknkctu rgt c uqnfcfwtc gnêevtkecj

1-264910T 8-7;1111-131E\223111 ?zItwr gngevtôigp fg 31 c 41 mXCj

Uwdvqvcn/// 1-31;91 1-31;91
Ocvgtkcnu<

5-281115-281112-111D5T23172 ?zCegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ
2/5512 )CKUK 427*- gp rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ- swcftcv-
tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt

mi

Uwdvqvcn/// 5-28111 5-28111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 50

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-131613-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 6-33141

1-424337-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

6-64463EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"45,46o Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3
o cod ocnnc gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg
51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo
fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg
ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu
ecfc 3/; o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv
icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ
- eqn¹nqecv ogeâpkecogpv cn uwrqtv

I7C27XD6 Tgpf/< 2-111R. ;1

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

5-553110T 33-321111-311C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

4-925110T 2;-181111-311C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 9-36711 9-36711
Ocvgtkcnu<

2-339311-9;1112-491D1C73H;1 ?zVce f(cegt fg f 21 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognncw

44-3911144-391112-111D7C27XD6 ?zTgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3
o cod ocnnc gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg
51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo
fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg
ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu
ecfc 3/; o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv
icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ

o

Uwdvqvcn/// 45-61931 45-61931

1-234952-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 53-99915

3-684397-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

56-57243EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"8,86o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt
c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

I8993313 Tgpf/< 2-111R. ;2

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-334610T 32-5;1111-261C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

3-7;2110T 28-;51111-261C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 6-;2561 6-;2561
Ocvgtkcnu<

3-465112-181113-311D8\33111 ?zGownukõ dkvwokpquc- vkrwu GDmi

Uwdvqvcn/// 3-46511 3-46511



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 51

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-199832-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 9-46833

1-612547-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

9-96976EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"22,23o4 Dcug fg vqv.w ctvkhkekcn eqn¹nqecfc cod guvgpgfqtc k
rkeqpcvig fgn ocvgtkcn cn 211& fgn RO

I;42313N Tgpf/< 2-111R. ;3

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-89;470T 28-;51111-155C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 1-89;47 1-89;47
Ocswkpâtkc<

3-366330T 79-451111-144E24461G1 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 25 c 27 vj

1-2;4410T 49-771111-116E2613G11 ?zEcokõ ekuvgtpc fg 9 o4j

1-643910T 46-631111-126E281;I11 ?zGuvgpgfqtc fg itcpwncvj

Uwdvqvcn/// 3-;9243 3-;9243
Ocvgtkcnu<

1-184612-581111-161D1222111 ?zCkiwco4

28-2231125-371112-311D1483111 ?zVqv.w ctvkhkekcno4

Uwdvqvcn/// 28-29661 28-29661

1-122952-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 31-;7913

2-369197-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

33-33721EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"24,38o Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ
pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG
238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k
encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451-
eqn¹nqecfc uqdtg dcug fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26
P0oo3 fg tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ k fg 36 c 41 eo
f(cnéâtkc- k tglwpvcfc cod oqtvgt

I;76C8GF Tgpf/< 2-111R. ;4

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

5-;53810T 32-5;1111-341C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

9-;81110T 28-;51111-611C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 24-;2381 24-;2381
Ocvgtkcnu<

5-9235662-581111-1;46D17PP25E ?zHqtokiõ f(üu pq guvtwevwtcn fg tgukuvêpekc c eqortguukõ26
P0oo3- eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 51 oo- JPG.260R051

o4

1-1696438-981111-1132D1821361 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 52

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
5-122114-931112-161D;76C8G1 ?zXqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ

pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG
238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k
encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451

o

Uwdvqvcn/// 9-992;9 9-992;9

1-3197;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 34-11448

2-491317-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

35-49468EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"75,89o4 Dcug rgt c tkiqnc fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg
tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ- cdqecv fgu fg ecokõ k
cecdcv tginglcv

I;82PO22 Tgpf/< 2-111R. ;5

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

5-3;9110T 32-5;1111-311C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

21-336910T 28-;51111-681C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 25-63491 25-63491
Ocswkpâtkc<

1-349310T 4-;81111-171E3116111 ?zTging xkdtcvqtkj

Uwdvqvcn/// 1-34931 1-34931
Ocvgtkcnu<

67-7281162-581112-211D17PP25E ?zHqtokiõ f(üu pq guvtwevwtcn fg tgukuvêpekc c eqortguukõ26
P0oo3- eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 51 oo- JPG.260R051

o4

Uwdvqvcn/// 67-72811 67-72811

1-328972-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 82-6;797

5-3;6927-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

86-9;378EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"20,91o Tkiqnc fg 31 eo f(cornâtkc fg rgegu fg hqtokiõ- fg 51z31
eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- eqn¹nqecfgu cod oqtvgt

I;8657FC Tgpf/< 2-111R. ;6

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

;-717140T 32-5;1111-558C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

9-12;290T 28-;51111-558C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 28-73632 28-73632
Ocvgtkcnu<

1-112582-581111-112D1222111 ?zCkiwco4

1-1;418;4-181111-112D1623512 ?zEkogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N 43-6 T ugiqpu
WPG.GP 2;8.2- gp uceu

v

1-2;29541-561111-1174D1821261 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- gp uceu-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 53

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
2-661111-731113-611D;8637F2 ?zRgéc fg hqtokiõ fg 51z31 eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- rgt c

tkiqngu

w

Uwdvqvcn/// 2-94749 2-94749

1-375492-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2;-836;8

2-294677-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

31-;1;64EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"52,99v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE
27 uwth D 61081 F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke-
guvguc k eqorcevcfc

I;J22362 Tgpf/< 2-111R. ;7

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-454950T 32-5;1111-127C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

2-3;2790T 28-;51111-183C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 2-74663 2-74663
Ocswkpâtkc<

1-718310T 71-831111-121E24461E1 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 23 c 25 vj

1-498310T 59-511111-119E281;D11 ?zGuvgpgfqtc rgt c rcxkogpvu fg oguenc dkvwokpqucj

1-666210T 66-621111-121E281F1C1 ?zEqttõ xkdtcvqtk rgt c hqtokiqpu k dgvwou cwvqrtqrwnucv
rpgwoâvke

j

Uwdvqvcn/// 2-65;61 2-65;61
Ocvgtkcnu<

57-8911157-891112-111D;J22362 ?zOguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D
61081 F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc
fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke

v

Uwdvqvcn/// 57-89111 57-89111

1-135642-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5;-;9;66

3-;;;487-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

63-;99;4EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"49,71v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE
33 dkp D 61081 U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv
ecnectk- guvguc k eqorcevcfc

I;J22D63 Tgpf/< 2-111R. ;8

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-454950T 32-5;1111-127C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

2-3;2790T 28-;51111-183C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 2-74663 2-74663
Ocswkpâtkc<

1-718310T 71-831111-121E24461E1 ?zEqttõ xkdtcvqtk cwvqrtqrwnucv- fg 23 c 25 vj

1-498310T 59-511111-119E281;D11 ?zGuvgpgfqtc rgt c rcxkogpvu fg oguenc dkvwokpqucj

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 54

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-666210T 66-621111-121E281F1C1 ?zEqttõ xkdtcvqtk rgt c hqtokiqpu k dgvwou cwvqrtqrwnucv

rpgwoâvke

j

Uwdvqvcn/// 2-65;61 2-65;61
Ocvgtkcnu<

54-7;11154-7;1112-111D;J22D63 ?zOguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D
61081 U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc
ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk

v

Uwdvqvcn/// 54-7;111 54-7;111

1-135642-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 57-9;;66

3-924;87-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5;-82464EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,46o3 Tgi f(kortkocekõ cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu
E71DH5 KOR- cod fqvcekõ 2-3 mi0o3

I;L23P71 Tgpf/< 2-111R. ;9

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-175;40T 29-661111-1146C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 1-175;4 1-175;4
Ocswkpâtkc<

1-199840T 36-461111-1146E2813F11 ?zEcokõ ekuvgtpc rgt c tgi cuhânvkej

Uwdvqvcn/// 1-19984 1-19984
Ocvgtkcnu<

1-387111-341112-311D1663581 ?zGownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke-
rgt c tgi f(kortkocekõ vkrwu E71DH5 KOR cod wp eqpvkpiwv
fg hnwkfkhkecpv @4&- ugiqpu WPG.GP 24919

mi

Uwdvqvcn/// 1-38711 1-38711

1-111;82-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-54174

1-136957-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

1-56758EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"0,39o3 Tgi f(cfjgtêpekc cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu
E71D40D3 CFJ- cod fqvcekõ 2 mi0o3

I;L24L51 Tgpf/< 2-111R. ;;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-166760T 29-661111-114C1261111 ?zOcpqdtg gurgekcnkuvcj

Uwdvqvcn/// 1-16676 1-16676
Ocswkpâtkc<

1-187160T 36-461111-114E2813F11 ?zEcokõ ekuvgtpc rgt c tgi cuhânvkej

1-129860T 48-611111-1116E281G111 ?zGueqodtcfqtc cwvqrtqrwnucfcj

Uwdvqvcn/// 1-1;591 1-1;591
Ocvgtkcnu<



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 55

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
1-331111-331112-111D1663211 ?zGownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke-

rgt c tgi f(cfjgtêpekc vkrwu E71D40D3 CFJ- ugiqpu
WPG.GP 24919

mi

Uwdvqvcn/// 1-33111 1-33111

1-111942-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 1-48239

1-133397-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

1-4;467EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"124,64w Eckzc rgt c godqtpcn fg 81z41z96 eo- cod rctgvu fg 31
eo fg itwkz fg hqtokiõ JO.310R0310K uqdtg uqngtc fg 26 eo
fg hqtokiõ JO.310R0310K

IF6L9H1G Tgpf/< 2-111R. 211

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

53-;91110T 32-5;1113-111C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

46-991110T 28-;51113-111C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 89-97111 89-97111
Ocvgtkcnu<

45-;;6;164-761111-7634D175411E ?zHqtokiõ JO.310R0310K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv-
crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

o4

2-269162-261112-118D1FH7H1C ?zOqvnng ogvân¹nke rgt c gpeqhtcv fg eckzc f(godqtpcn fg
81z41z96 eo- rgt c 261 wuqu

w

2-499913-591111-671D1F\C111 ?zFgugpeqhtcpvn

Uwdvqvcn/// 48-65386 48-65386

2-293;12-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 228-69676

8-166257-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

235-7518;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"68,60w Tgkzc hkzc- rgt c godqtpcn fg hquc itkuc- fg 891z451z51 oo
k 52 mi fg rgu k eqn¹nqecfc cod oqtvgt

IF6\DLC5 Tgpf/< 2-111R. 212

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-847510T 32-5;1111-471C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

7-569510T 28-;51111-471C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 25-2;591 25-2;591
Ocvgtkcnu<

2-2259138-981111-151D1821361 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v

5;-2;1115;-2;1112-111DF6\DLC1 ?zTgkzc hkzc rgt c godqtpcn- fg hquc itkuc fg 891z451z51 oo
k 52 mi fg rgu

w

Uwdvqvcn/// 61-41591 61-41591

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 56

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-323;32-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 75-82363

4-993867-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

79-6;638EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"137,43o Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ
jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct
hqtokiqpcv- wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ
k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc

IF8HO686 Tgpf/< 2-111R. 213

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-599180T 33-321111-178C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

3-497130T 28-;51111-244C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 4-9851; 4-9851;
Ocvgtkcnu<

236-83111236-831112-111DF8HO681 ?zVwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ
jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct
hqtokiqpcv cod wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg
rqnkwtgvâ

o

Uwdvqvcn/// 236-83111 236-83111

1-169222-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 23;-76331

8-88;247-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

248-54244EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"134,86w Dtqecn rgt c rqw hqtocv rgt wp eqp cukoêvtke fg hqtokiõ
rtghcdtkecv fg fkogpukqpu 231Z71Z91 eo- cod lwpv
gpecfgnncv- eqn¹nqecv uqdtg cpgnn fg rqw fg tgikuvtg- kpenüu
ugignncv fg lwpvu k itcqpu fg rcvgu cod oqtvgt okzv 2<3<21-
gncdqtcv c n(qdtc cod hqtokiõ fg 276 n

IFF2W231 Tgpf/< 2-111R. 214

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

23-9;5110T 32-5;1111-711C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

21-875110T 28-;51111-711C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 34-76911 34-76911
Ocswkpâtkc<

5-816910T 51-;31111-226E2614111 ?zEcokõ itwcj

Uwdvqvcn/// 5-81691 5-81691
Ocvgtkcnu<

9;-261119;-261112-111DFF2W231 ?zEqp fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg 231Z71Z91 eo fg
fkogpukqpu rgt c dtqecn fg rqw- cod lwpv gpecfgnncv

w

9-471115-291113-111DFF\62C1 ?zItcõ rgt c rqw fg tgikuvtg f(cegt icnxcpkv|cv- fg
411z411z411 oo- cod tqfõ fg F? 29 oo

w



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 57

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
2-11339254-293391-118F181C5F2 ?zOqtvgt okzv fg ekogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N-

ecné k uqttc- cod 311 mi0o4 fg ekogpv- cod wpc rtqrqtekõ
gp xqnwo 2<3<21 k 3/6 P0oo3 fg tgukuvêpekc c eqortguukõ-
gncdqtcv c n(qdtc

o4

Uwdvqvcn/// ;9-62339 ;9-62339

1-465982-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 238-341;6

8-744977-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

245-97592EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"160,52w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod
oqtvgt

IFF\7FF5 Tgpf/< 2-111R. 215

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-;3;920T 32-5;1111-47;C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

8-466510T 28-;51111-521C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 26-39632 26-39632
Ocvgtkcnu<

1-;;5;738-981111-1468D1821361 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v

245-;3111245-;31112-111DFF\7FF1 ?zDcuvkogpv ektewnct k vcrc ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg
tgikuvtg- cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg
fkâogvtg k encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235

w

Uwdvqvcn/// 246-;25;7 246-;25;7

1-33;392-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 262-53;56

;-196887-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

271-62633EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"273,69w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX
f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31
eo/ F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod
rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg
cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu
rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

IFM\112R Tgpf/< 2-111R. 216

"354,44w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug
rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo
gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod
ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k
gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

IFM\113R Tgpf/< 2-111R. 217

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 58

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"836,16w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k
4 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo
gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

IFM\114R Tgpf/< 2-111R. 218

"1.053,29w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k
5 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo
gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

IFM\115R Tgpf/< 2-111R. 219

"102,95o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt
kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

IFM\116R Tgpf/< 2-111R. 21;

"118,72on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261
oo f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu
ctswgvgu/

IFM\117R Tgpf/< 2-111R. 221

"74,69w Dcuvkogpv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn- rgt c rgtkeõ fg
ugtxgku- tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug E361
ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

IFM\JGE5 Tgpf/< 2-111R. 222

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-847510T 32-5;1111-471C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

7-569510T 28-;51111-471C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 25-2;591 25-2;591
Ocvgtkcnu<

1-2724;41-561111-1164D1821261 ?zOqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- gp uceu-
fg fgukipcekõ )I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

v

66-9;11166-9;1112-111DFM\JGE1 ?zDcuvkogpv swcftcv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn rgt c rgtkeõ
fg ugtxgku- tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug
E361 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235

w

Uwdvqvcn/// 67-1624; 67-1624;

1-323;32-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 81-56;22

5-338667-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

85-79777EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 59

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"305,33w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(ctoctk rgt c rwpv fg
oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc fg xkftg octec
Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv fg fkogpukqpu
861z671z331 gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc-
uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng CKUK 415

IFNG111R Tgpf/< 2-111R. 223

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

53-;91110T 32-5;1113-111C123P111 ?zQhkekcn 2c f(qdtc rüdnkecj

46-991110T 28-;51113-111C1251111 ?zOcpqdtgj

Uwdvqvcn/// 89-97111 89-97111
Ocvgtkcnu<

319-11111319-111112-111DFG;111R ?zCtoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc
fg xkftg octec Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv
fg fkogpukqpu 861z671z331 gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ
f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng
CKUK 415

w

Uwdvqvcn/// 319-11111 319-11111

2-293;12-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 399-153;1

28-393687-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

416-43658EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"313,77wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn
ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/
fg vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt
fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu
fg ;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw
gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9
oo- cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc
uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg
cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv
cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg
rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

IH24111R Tgpf/< 2-111R. 224

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

43-346110T 32-5;1112-611C123F111 ?zQhkekcn 2c rkpvqtj

33-321110T 33-321112-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

39-716110T 2;-181112-611C124F111 ?zClwfcpv rkpvqtj

2;-181110T 2;-181112-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 213-23111 213-23111
Ocswkpâtkc<

4-131110T 4-131112-111E311H111 ?zOâswkpc vcncftcfqtcj

Uwdvqvcn/// 4-13111 4-13111
Ocvgtkcnu<

36-631117-491115-111D1C74O11 ?zVce swïoke fg fkâogvtg 27 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k
hgognnc

w

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 60

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
21-131112-781117-111D55\H147 ?zCegt U386L1J ugiqpu WPG.GP 21321.2- hqtocv rgt rgéc

ukorng- gp rgthknu hqtcfcvu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg tqfõ-
swcftcv k tgevcpiwnct- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod
ectiqnu k icnxcpkv|cv

mi

6-;3;8124-8;1111-541D9;\E311 ?zGuocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvumi

3-;78117-;11111-541D9;\RR71 ?zRkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg
rtqvgeekõ fg n(cegt

n

255-;111146-111115-251DH24111R ?zVwd f(cegt icnxcpkv|cv U346 fg 5¶¶ itwkz 4ooo

Uwdvqvcn/// 29;-44781 29;-44781

2-642912-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3;7-11961

28-871627-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

424-87;12EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"535,26on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv
gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2111 k 8 oo fg itwkz-
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv
cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv
rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc
cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê- eqn¹nqecfc gp tcugu-
tcugu cod crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu- rqwu- ctswgvgu-
encxgu k vtcou cgtku/

IH24112R Tgpf/< 2-111R. 225

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

37-763110T 33-321112-311C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

33-995110T 2;-181112-311C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 5;-64711 5;-64711
Ocswkpâtkc<

54-191110T 54-191112-111E2614611 ?zEcokõ itwc fg 6 vj

Uwdvqvcn/// 54-19111 54-19111
Ocvgtkcnu<

442-67111442-671112-111DH24112R ?zEcpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2111 k 8 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt
fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo
fg itwkz vqvcn

on

91-1511191-151112-111DH2\112R ?zOcpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2111
vkrwu IVU.RR.76 D.561.DM 51( )2127 oo*- fg 561 oo
f(corncfc kpenqu rgicv ENY

wv

Uwdvqvcn/// 522-71111 522-71111

1-854152-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 615-;6;15

41-3;8657-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

646-36769EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 61

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"740,11on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv
gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2311 k 9 oo fg itwkz-
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv
cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv
rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc
cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê eqn¹nqecfc gp tcugu-
tcugu cod crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu-rqwu- ctswgvgu-
encxgu k vtcou cgtku

IH24113R Tgpf/< 2-111R. 226

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

44-426110T 33-321112-611C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

39-716110T 2;-181112-611C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 72-;3111 72-;3111
Ocswkpâtkc<

54-191110T 54-191112-111E2614611 ?zEcokõ itwc fg 6 vj

Uwdvqvcn/// 54-19111 54-19111
Ocvgtkcnu<

612-67111612-671112-111DH24113R ?zEcpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2311 k 9 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt
fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo
fg itwkz vqvcn

on

;1-84111;1-841112-111DH2\113R ?zOcpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2311
vkrwu IVU.RR.76 D.561.DM 59( )232; oo*- fg 561 oo
f(corncfc kpenqu rgicv ENY

wv

Uwdvqvcn/// 6;3-3;111 6;3-3;111

1-;39912-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 7;9-32991

52-9;4247-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

851-222;4EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"761,25on Uwdokpkuvtcogpv fg vwd f(cegt pgitg U386 LT cod FP2611
oo k itwkz 25 oo rgt c dgkpc gp rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn
okvlcpecv encxc- gp vtcou fg 7 o- kpenqugu uqnfcfwtgu

IH24114R Tgpf/< 2-111R. 227

"676,58wv Gzgewekõ f(kplgtv f(cegt FP 91 RP21 rgt c xgpvquc-
rgtrgpfkewnct- cod eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c
ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k
vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu
f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9/ Fkuugp{ ugiqpu
CYYC E.319 k O22- kpenqw gn owpvcvig fg nc xânxwnc fg
eqorqtvc k xgpvquc cuuqekcfgu/

IH2C112R Tgpf/< 2-111R. 228

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 62

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"1.301,15wv Gzgewekõ f(kplgtv vcpigpekcn f(cegt FP 261 RP21 gp
ecpqpcfc FP 211102311 rgt c wdkecekõ fg fguiwâu cod
eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/
Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu-
tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt-
gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc
dketqocvcfc 7/9// Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k
O22/Kpenqw kpuvcn¹ncekõ fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k gn tqfgv fg
fguowpvcvig cuuqekcvu/

IH2C113R Tgpf/< 2-111R. 229

"1.196,96wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D112R Tgpf/< 2-111R. 22;

"2.358,54wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D113R Tgpf/< 2-111R. 231

"3.590,88wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D114R Tgpf/< 2-111R. 232

"4.787,85wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D115R Tgpf/< 2-111R. 233



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 63

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"961,86wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd-owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D116R Tgpf/< 2-111R. 234

"1.923,72wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D117R Tgpf/< 2-111R. 235

"2.885,58wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D118R Tgpf/< 2-111R. 236

"3.847,45wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k
tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp
kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu-
ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu
ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu
f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtâevkn

IH2D119R Tgpf/< 2-111R. 237

"159,31o Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111
gpvgttcfgu cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu
FGPUQNGP CU 4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k
crnkecekõ

IH2F112R Tgpf/< 2-111R. 238

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

;-661410T 33-321111-541C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// ;-66141 ;-66141
Ocvgtkcnu<

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 64

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
251-711112-59111;6-111DH2\1112 ?zEkpvc fg rtqvgekõ cpvkeqttquukxc rgt c ecpqpcfgu vkrwu fgpuq

C4;R q ukoknct fg 6 eo f(corncfc/

o

Uwdvqvcn/// 251-71111 251-71111

1-254362-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 261-3;466

;-128727-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

26;-42228EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,81mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu
f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv
kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

IH2G112R Tgpf/< 2-111R. 239

"4,38mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k
cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

IH2G113R Tgpf/< 2-111R. 23;

"35,69o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt
U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt
gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP
21366- tquecv- cod itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv
uwrgthkekcnogpv

IH32O;22 Tgpf/< 2-111R. 241

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

9-772;10T 33-321111-4;1C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

8-548410T 2;-181111-4;1C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 27-1;;31 27-1;;31
Ocvgtkcnu<

1-325711-851111-3;1D1C82M11 ?zCdtcécfqtc ogvân¹nkec- fg 71 oo fg fkâogvtg kpvgtkqtw

24-5955124-331112-131DH32O;11 ?zVwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt
U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt
gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP
21366

o

3-;75112;-871111-261DHY32;21 ?zCeeguuqtk rgt c vwdu f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3¶¶- rgt c
tquect

w

1-781112-451111-611DH[32;21 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg owpvcvig rgt c vwdu f(cegt
icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3¶¶- tquecv

w

Uwdvqvcn/// 28-44411 28-44411

1-3525;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 44-7847;

3-131537-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

46-7;522EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 65

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"28,90o Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg
fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21
dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312-
uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q
ctswgvgu- kpenqgpv.jk rctv rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu
kplgevcfgu RG211 UFT 22 õ 28 eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG-
tgfweekqpu vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu
nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc OCUC q gswkxcngpv-
dtkfgu |gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc 7/9 ugiqpu
rnâpqnu

IHD2L536R Tgpf/< 2-111R. 242

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

;-;;5610T 33-321111-561C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

9-692610T 2;-181111-561C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 29-68711 29-68711
Ocvgtkcnu<

9-515919-351112-131DHD2L531 ?zVwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg
fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT
28- ugiqpu nc pqtoc WPG.GP 23312.3- uqnfcv

o

Uwdvqvcn/// 9-51591 9-51591

1-389752-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 38-36;55

2-746687-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

39-9;612EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"73,50w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc
fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c
ecpqpcfc fg FP 2111 oo/

IHD\112R Tgpf/< 2-111R. 243

"88,22w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc
fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c
ecpqpcfc fg FP 2311 oo/

IHD\113R Tgpf/< 2-111R. 244

"7.983,77wv Uwdkokpkuvtcogpv k owpvcvig fg lwpvc fg fkncvcekõ
nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou godtkfcvu rgt c wpc
nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc vqngtâpekc fg ,0. 61
oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp cegt cn ectdqpk k xktqngu
hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415 k ectiqngtkc fg
swcnkvcv 7/9

IHO7112R Tgpf/< 2-111R. 245

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

77-741110T 33-321114-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

68-321110T 2;-181114-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 234-95111 234-95111
Ocswkpâtkc<

97-271110T 54-191113-111E2614611 ?zEcokõ itwc fg 6 vj

Uwdvqvcn/// 97-27111 97-27111
Ocvgtkcnu<

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 66

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
8/431-111118/431-111112-111DHO7112R ?zLwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou

godtkfcvu rgt c wpc nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc
vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp cegt cn
ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415 k
ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

wv

Uwdvqvcn/// 8/431-11111 8/431-11111

2-968712-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 8/642-96871

562-;22577-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

8/;94-87;17EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"14,09w Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo-
cod itcw fg rtqvgeekõ KR.65- owpvcfc uwrgthkekcnogpv

II262633 Tgpf/< 2-111R. 246

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

7-774110T 33-321111-411C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

3-968610T 2;-161111-261C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// ;-63161 ;-63161
Ocvgtkcnu<

4-451114-451112-111DI262633 ?zEckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo-
cod itcw fg rtqvgeekõ KR.65 k rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv

w

1-3;1111-3;1112-111DIY26111 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg eckzc fg fgtkxcekõ
swcftcfc

w

Uwdvqvcn/// 4-74111 4-74111

1-253922-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 24-3;442

1-8;8717-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

25-1;1;2EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"2,59o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k
pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg
fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg
itwkz- cod wpkõ gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

II32T;2I Tgpf/< 2-111R. 247

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-888460T 33-321111-146C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-;63610T 2;-161111-161C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 2-83;96 2-83;96
Ocvgtkcnu<

1-794511-781112-131DI32T;21 ?zVwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k
pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg
fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg
itwkz

o

Uwdvqvcn/// 1-79451 1-79451



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 67

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-136;62-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-54;31

1-257467-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-69666EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,81o Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc
kpvgtkqt k eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c
n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- owpvcv
eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

II33VR2M Tgpf/< 2-111R. 248

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-;43930T 33-321111-153C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-492110T 2;-161111-131C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 2-42493 2-42493
Ocvgtkcnu<

4-313914-251112-131DI33VR21 ?zVwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc
kpvgtkqt k eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc - tgukuvêpekc c
n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- rgt c
ecpcnkv|cekqpu uqvgttcfgu

o

Uwdvqvcn/// 4-31391 4-31391

1-12;822-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 5-64744

1-383297-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-91962EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"22,99o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2
eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu
jqtkv|qpvcnu

II3E3G53 Tgpf/< 2-111R. 249

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

4-;;8910T 33-321111-291C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

2-673210T 2;-161111-193C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 6-66;;1 6-66;;1
Ocvgtkcnu<

9-434319-271112-131DI3E31G1 ?zUchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 ooo

5-282915-1;1112-131DI3\21F1 ?zEqdgtvc rgt c uchcvc cñnncpv fg RXE- fg 211 oo f(cornâtkco

2-141112-141112-111DIY3219F ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku k gngogpvu f(cecdcv rgt c
uchcvgu cñnncpvu fg RXE- fg 71 oo f(cnéâtkc k 211 oo
f(cornâtkc

w

3-631113-631112-111DI[321F2 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg uwrqtv rgt c uchcvgu cñnncpvu
fg RXE fg 211 oo f(cornâtkc- rgt c kpuvcn¹ncekõ uqdtg
uwrqtvu jqtkv|qpvcnu

w

Uwdvqvcn/// 27-15611 27-15611

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 68

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-194512-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 32-79941

2-412417-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

33-;9;71EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"2,57o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6
oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng
fg RXE- eqn¹nqecv gp vwd

II44C415 Tgpf/< 2-111R. 24;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-444260T 33-321111-126C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

1-396860T 2;-161111-126C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 1-729;1 1-729;1
Ocvgtkcnu<

2-8;6312-871112-131DI44C411 ?zEcdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6
oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg
RXE

o

Uwdvqvcn/// 2-8;631 2-8;631

1-11;392-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3-53449

1-256517-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-6798;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"57,45w Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv
pqokpcn- vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt
fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn
ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo
f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

II525F;4 Tgpf/< 2-111R. 251

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

5-553110T 33-321111-311C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

4-921110T 2;-161111-311C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 9-36311 9-36311
Ocvgtkcnu<

56-5511156-551112-111DI525F;4 ?zKpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv
pqokpcn- vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt
fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn
ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo
f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP

w

1-491111-491112-111DIY52111 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu
ocipgvqvêtokeu

w

Uwdvqvcn/// 56-93111 56-93111



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 69

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-234892-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 65-2;689

4-362867-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

68-55864EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"169,75w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv-
icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg
ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ fg
vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv
ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2-
fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

II537D;F Tgpf/< 2-111R. 252

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

8-884610T 33-321111-461C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

4-921110T 2;-161111-311C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 22-69461 22-69461
Ocvgtkcnu<

259-15111259-151112-111DI537D;F ?zKpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv-
icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg
1/14 C fg ugpukdknkvcv- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ
fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv
ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2-
fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- rgt c owpvct gp
rgthkn FKP

w

1-451111-451112-111DIY53111 ?zRctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu fkhgtgpekcnuw

Uwdvqvcn/// 259-49111 259-49111

1-284862-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 271-24836

;-719357-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

27;-8565;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"326,27wv Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg
rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q
gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31
oC- eqn¹nqecv c kpuvcn¹ncekõ/

II6R112R Tgpf/< 2-111R. 253

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

6-663610T 33-321111-361C123J111 ?zQhkekcn 2c gngevtkekuvcj

;-636110T 2;-161111-611C124J111 ?zClwfcpv gngevtkekuvcj

Uwdvqvcn/// 26-18861 26-18861
Ocvgtkcnu<

3;2-931113;2-931112-111DI6R112R ?zVtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu
rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv
c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC-

wv

Uwdvqvcn/// 3;2-93111 3;2-93111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 70

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-;15767-11&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 418-91326

29-579247-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

437-38139EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"25,92w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu
dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

ILO7W121 Tgpf/< 2-111R. 254

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

22-216110T 33-321111-611C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 22-21611 22-21611
Ocvgtkcnu<

24-2911124-291112-111DLO7W121 ?zOcpôogvtg f(guhgtc vkrwu oqnnc vwdwnctw

Uwdvqvcn/// 24-29111 24-29111

1-277692-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 35-56268

2-5781;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

36-;2978EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"11.938,66wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711
RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ
3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg
ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv
cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg
uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*-
lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

ILOD112R Tgpf/< 2-111R. 255

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

77-741110T 33-321114-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

2;1-811110T 2;-1811121-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 368-44111 368-44111
Ocswkpâtkc<

498-811110T 49-8811121-111E2614411 ?zEcokõ itwc fg 4 vj

Uwdvqvcn/// 498-81111 498-81111
Ocvgtkcnu<

21/725-1111121/725-111112-111DLOD112R ?zEcdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec MTQJPG
q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg
dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg
rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

wv

Uwdvqvcn/// 21/725-11111 21/725-11111



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 71

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

4-96;;62-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 22/373-99;;6

786-884517-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

22/;49-77446EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5.488,93wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76
RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ
3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg
ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv
cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg
uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*-
lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

ILOD113R Tgpf/< 2-111R. 256

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

55-531110T 33-321113-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

87-391110T 2;-181115-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 231-81111 231-81111
Ocswkpâtkc<

88-651110T 49-881113-111E2614411 ?zEcokõ itwc fg 4 vj

Uwdvqvcn/// 88-65111 88-65111
Ocvgtkcnu<

5/;91-111115/;91-111112-111DLOD113R ?zEcdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec MTQJPG
q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg
dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg
rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

wv

Uwdvqvcn/// 5/;91-11111 5/;91-11111

EQUV FKTGEVG 6/289-35111

421-7;5517-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

6/599-;4551EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"58.421,81wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc
FP2711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk
OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt
TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 23
okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng-
cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

IP54112R Tgpf/< 2-111R. 257

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

282-;31110T 32-5;1119-111C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

644-151110T 33-3211135-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

416-231110T 2;-1811127-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 72

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

Uwdvqvcn/// 2/121-19111 2/121-19111
Ocswkpâtkc<

917-431110T 211-8;1119-111E261IW11 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 71 vj

Uwdvqvcn/// 917-43111 917-43111
Ocvgtkcnu<

64/394-4711164/394-471112-111DP54112R ?zUwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ

wv

Uwdvqvcn/// 64/394-47111 64/394-47111

26-262312-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 66/225-;2231

4/417-9;5787-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

69/532-91698EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"35.902,45wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc
FP2311 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk
OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt
TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 21
okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng-
cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

IP54113R Tgpf/< 2-111R. 258

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

282-;31110T 32-5;1119-111C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

466-471110T 33-3211127-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

263-671110T 2;-181119-111C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 78;-95111 78;-95111
Ocswkpâtkc<

;18-221110T 211-8;111;-111E261IW11 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 71 vj

Uwdvqvcn/// ;18-22111 ;18-22111
Ocvgtkcnu<

43/384-1;11143/384-1;1112-111DP54113R ?zUwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct-
fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt cn
vgoru fg vcpecogpv gurgekhkecv cn rnge fg eqpfkekqpu fgn
rtqlgevg- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng-
cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

wv

Uwdvqvcn/// 43/384-1;111 43/384-1;111

21-2;8712-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 44/981-34871

3/143-325377-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

46/;13-56297EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 73

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"16.004,59wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc
FP2111 RP21 ocpwcn oqvqtkv|cdng cod dtkfgu vkrwu Coxk
KUQTKC 21 V6 4i7m7 ZE q ukoknct/ Equ fg hquc pqfwnct- gkz
f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn
f(guvcpswgñvcv ZE- oqvqtkv|cdng/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv
k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu

IP54115R Tgpf/< 2-111R. 259

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

272-286110T 32-5;1118-611C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

444-261110T 33-3211126-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

254-136110T 2;-181118-611C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 748-46111 748-46111
Ocswkpâtkc<

967-826110T 211-8;1119-611E261IW11 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 71 vj

Uwdvqvcn/// 967-82611 967-82611
Ocvgtkcnu<

24/6;6-1511124/6;6-151112-111DP54115R ?zUwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21
ocpwcn oqvqtkv|cdng

wv

Uwdvqvcn/// 24/6;6-15111 24/6;6-15111

;-671362-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 26/1;9-77636

;16-;2;;37-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

27/115-69627EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1.594,90wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc
FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk
OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt
TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 9
okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng-
cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

IP54116R Tgpf/< 2-111R. 25;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

272-286110T 32-5;1118-611C1238111 ?zQhkekcn 2c eqn¹nqecfqtj

444-261110T 33-3211126-111C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

254-136110T 2;-181118-611C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 748-46111 748-46111
Ocswkpâtkc<

967-826110T 211-8;1119-611E261IW11 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 71 vj

Uwdvqvcn/// 967-82611 967-82611
Ocvgtkcnu<

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 74

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW
2-111112-111112-111DP54116R ?zxânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu

vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k
oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt cn vgoru fg vcpecogpv
gurgekhkecv cn rnge fg eqpfkekqpu fgn rtqlgevg- ukuvgoc fg
eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt
kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv
ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc
dketqocvcfc 7/9 k lwpvgu/

wv

Uwdvqvcn/// 2-11111 2-11111

;-671362-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2/615-73636

;1-388637-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2/6;5-;1388EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"5.050,64wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
2711 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu
f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt
kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

IP\2112R Tgpf/< 2-111R. 261

"2.830,83wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
2311 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu
f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt
kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

IP\2113R Tgpf/< 2-111R. 262

"2.569,98wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
2111 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu
f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt
kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

IP\2114R Tgpf/< 2-111R. 263

"1.204,80wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
711 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK
427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc
61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

IP\2115R Tgpf/< 2-111R. 264

"163,41wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
261 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt
kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu k lwpvgu kpenqugu/

IP\2116R Tgpf/< 2-111R. 265



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 75

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"125,86wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP
211 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK
427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc
61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

IP\2117R Tgpf/< 2-111R. 266

"2,03o3 Cpkxgnncogpv k tgrcuucfc fgn vgttgp{ rgt c qdvgpkt gn rgthkn
f(cecdcv cod okvlcpu ocpwcnu

IT3D2218R Tgpf/< 2-111R. 267

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

2-9;2310T 34-751111-191C123R311 ?zQhkekcn 3c lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 2-9;231 2-9;231

1-139482-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-;2;68

1-226287-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

3-14585EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"4,41o4 Gzecxcekõ fg vgttc xgigvcn- kpenôu eâttgic k vtcpurqtv cn nnqe
f(crnge c swcnugxqn fkuvâpekc- eâttgic gp n(crnge k vtcpurqtv k
eqn¹nqecekõ gp nc ugxc rqukekõ qtkikpcn- oguwtcfc uqdtg rgthkn

IT4R112R Tgpf/< 2-111R. 268

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

4-162610T 72-141111-161E242W181 ?zRcnc ecttgicfqtc vkrwu ECV.;61 q gswkxcngpvj

2-222910T 48-171111-141E261W221 ?zEcokõ fg 23 vj

Uwdvqvcn/// 5-27441 5-27441

EQUV FKTGEVG 5-27441

1-35;917-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-52421EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"53,48w Uwdokpkuvtcogpv fg Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21
c 23 eo- cod rc fg vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k
rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo ugiqpu hõtowngu PVL

IT562I38 Tgpf/< 2-111R. 269

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

61-5611161-561112-111DT562I38 ?zSwgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod rc fg
vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo
ugiqpu hõtowngu PVL

w

Uwdvqvcn/// 61-56111 61-56111

EQUV FKTGEVG 61-56111

4-138117-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 76

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

64-58811EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"8,52w Uwdokpkuvtcogpv fg Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236
eo- gp eqpvgpkfqt fg 6 c 36 n

IT583748 Tgpf/< 2-111R. 26;

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocvgtkcnu<

9-151119-151112-111DT583748 ?zRkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp eqpvgpkfqt
fg 6 c 36 n

w

Uwdvqvcn/// 9-15111 9-15111

EQUV FKTGEVG 9-15111

1-593517-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

9-63351EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"28,03w Rncpvcekõ f(ctdtg rncpkhqnk cod rc fg vgttc q eqpvgpkfqt- fg 7
c 25 eo fg rgtïogvtg fg vtqpe c 2 o f(cnéâtkc )c rctvkt fgn
eqnn fg n(cttgn*- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 71z71z71
eo cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &-
tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

IT725222 Tgpf/< 2-111R. 271

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-742110T 36-351111-136C123R111 ?zQhkekcn 2c lctfkpgtj

2-293110T 34-751111-161C123R311 ?zQhkekcn 3c lctfkpgtj

31-271110T 33-511111-;11C124R111 ?zClwfcpv lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 32-;8411 32-;8411
Ocswkpâtkc<

2-869710T 3;-421111-171E2612811 ?zEcokõ rgt c vtcpurqtv fg 8 vj

3-42;710T 49-771111-171E2613G11 ?zEcokõ ekuvgtpc fg 9 o4j

Uwdvqvcn/// 5-18931 5-18931
Ocvgtkcnu<

1-174612-581111-1543D1222111 ?zCkiwco4

Uwdvqvcn/// 1-17461 1-17461

1-43;712-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 37-5553;

2-697777-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

39-141;6EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"16,56w Rncpvcekõ f(ctdwuv q ctdtg fg rgvkv hqtocv gp eqpvgpkfqt fg
21 c 36 n- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 61z61z51 eo
cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv
fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

IT773662 Tgpf/< 2-111R. 272

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-868310T 36-351111-141C123R111 ?zQhkekcn 2c lctfkpgtj



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 77

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

2-529510T 34-751111-171C123R311 ?zQhkekcn 3c lctfkpgtj

21-415110T 33-511111-571C124R111 ?zClwfcpv lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 23-58;71 23-58;71
Ocswkpâtkc<

3-;42110T 3;-421111-211E2612811 ?zEcokõ rgt c vtcpurqtv fg 8 vj

Uwdvqvcn/// 3-;4211 3-;4211
Ocvgtkcnu<

1-13;512-581111-131D1222111 ?zCkiwco4

Uwdvqvcn/// 1-13;51 1-13;51

1-2982;2-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 26-7382;

1-;48747-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

27-67594EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"1,41o3 Jkftqugodtc fg dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc
cod cffkekõ f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt ugiqpu PVL
18P- cod wpc fqukhkecekõ fg 46 i0o3- ckiwc- ownej fg hkdtc
xgigvcn c dcug fg rcnnc rkecfc k hkdtc ewtvc fg egn¹nwnquc
)311i0o3*- cfqd qticpq.okpgtcn f(cnnkdgtcogpv ngpv-
dkqcevkxcfqt oketqdkâ k guvcdknkv|cfqt ukpvêvke fg dcug cetïnkec-
gp wpc uwrgthïekg > 611 o3

IT8323L1 Tgpf/< 2-111R. 273

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-161590T 36-351111-113C123R111 ?zQhkekcn 2c lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 1-16159 1-16159
Ocswkpâtkc<

1-151;30T 51-;31111-112E2614111 ?zEcokõ itwcj

1-142930T 42-931111-112ET824411 ?zJkftqugodtcfqtc owpvcfc uqdtg ecokõ- cod fkrôukv fg
3611 n- cod dqodc kpeqtrqtcfc fg 26 c 31 mY

j

Uwdvqvcn/// 1-18385 1-18385
Ocvgtkcnu<

1-113;52-581111-113D1222111 ?zCkiwco4

1-19;516-;71111-126DT45L111 ?zDkqcevkxcfqt oketqdkâmi

1-444118-511111-156DT472211 ?zGuvcdknkv|cpv ukpvêvke fg dcug cetïnkecmi

1-25;215-;81111-141DT4C8111 ?zCfqd okpgtcn uônkf fg hqpu- f(cnnkdgtcogpv ngpvmi

1-277111-941111-311DT4RCP11 ?zGpeqkzkpcogpv rtqvgevqt rgt c jkftqugodtgu fg hkdtc
ugokewtvc

mi

1-5738124-331111-146DT5W2L11 ?zDcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ
f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt- ugiqpu PVL 18P

mi

Uwdvqvcn/// 2-31425 2-31425

1-111872-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 2-43823

1-18;747-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

2-51785EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 78

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"4,21o3 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc
511 i0o3- eqn¹nqecfc gp wp vgttgp{ rtgrctcv cod wp rgpfgpv
crtqzkocv fgn 211 & k cod wpc nnctiâtkc fg vcnüu fg 5 c 21
o- hkzcfc cod itcrgu f(cegt eqttwicv gp hqtoc f(W- fg 21
oo fg fkâogvtg k fg 31.21.31 eo- cod wpc fgpukvcv fg 4
w0o3 k cod rctv rtqrqtekqpcn fg tcuc uwrgtkqt fg hkzcekõ

ITK44593 Tgpf/< 2-111R. 274

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

1-782490T 36-351111-1377C123R111 ?zQhkekcn 2c lctfkpgtj

2-2;2790T 33-511111-1643C124R111 ?zClwfcpv lctfkpgtj

Uwdvqvcn/// 2-97417 2-97417
Ocvgtkcnu<

2-456612-281112-261DTK42451 ?zOcpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc
511 i0o3- equkfc gp ngu fwgu ectgu c wpc zctzc fg
rqnkrtqrknê dkqfgitcfcdng

o3

1-845541-8;4661-;366F1D38211 ?zCegt gp dcttgu eqttwicfgu gncdqtcv c n(qdtc k ocpkrwncv c
vcnngt D511U- fg nïokv gnâuvke @? 511 P0oo3

mi

Uwdvqvcn/// 3-18;;4 3-18;;4

1-138;62-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 4-;81;5

1-349377-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

5-31;2;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"821,19w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91
RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu-
lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

IU2D1921 Tgpf/< 2-111R. 275

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

28-879110T 33-321111-911C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

26-367110T 2;-181111-911C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 44-13511 44-13511
Ocvgtkcnu<

852-2;111852-2;1112-111DU2D1921 ?zXgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu
XCI fwqlgv q ukoknct- lwpvc k ectiqngtkc kpenqugu

w

Uwdvqvcn/// 852-2;111 852-2;111

1-5;6472-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 885-81;47

57-593677-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

932-2;2;3EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 79

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"174,98w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91
RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q
gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu
k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

IU6F1921 Tgpf/< 2-111R. 276

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

25-769710T 33-321111-771C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

23-697310T 2;-181111-771C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 38-35591 38-35591
Ocvgtkcnu<

248-94111248-941112-111DU6F1921 ?zXânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/
Vkrwu DX.16.58- vkrwu ewtv H.5 Dgnikecuv q gswkxcngpv/ Kpenqw
xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu-
vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

w

Uwdvqvcn/// 248-94111 248-94111

EQUV FKTGEVG 276-18591

;-;155;7-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

285-;8;3;EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"185,32w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q
ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu-
xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu-
vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

IU6F2121 Tgpf/< 2-771R. 277

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

22-349910T 33-321111-951C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

;-75;990T 2;-181111-951C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 31-99979 31-99979
Ocvgtkcnu<

264-74111264-741112-111DU6F2121 ?zXânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q
ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu-
xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu/

w

Uwdvqvcn/// 264-74111 264-74111

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 80

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

1-424442-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 285-94312

21-59;;37-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

296-432;4EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"315,50w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu-
vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

IU6F2621 Tgpf/< 2-111R. 278

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Oâ f(qdtc<

35-542110T 33-321112-211C123O111 ?zQhkekcn 2c owpvcfqtj

31-;88110T 2;-181112-211C124O111 ?zClwfcpv owpvcfqtj

Uwdvqvcn/// 56-51911 56-51911
Ocvgtkcnu<

362-66111362-661112-111DU6F2621 ?zXânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu/

w

Uwdvqvcn/// 362-66111 362-66111

1-792232-61&FGURGUGU CWZKNKCTU

EQUV FKTGEVG 3;8-74;23

28-969467-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

426-5;858EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

"116.501,94w Ugiwtgvcv k ucnwv fg ngu qdtgu fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc
fg n(ctvêtkc RVNN.Cdtgtc )ugiqpu cppgz 29*

J\CC112R Tgpf/< 2-111R. 279

"8.600,00RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c tgcnkv|ct ngu
rtqxgu fg rtguukõ k guvcpswkvcv fg nc ecpqpcfc RVNN.Cdtgtc
FP231102111 ugiqpu ogvqfqnqikc rtgxkuvc c nc pqtoc
WPG.GP 916< 3111 q rtqegfkogpv gswkxcngpv crtqxcv rgt
CVNN- kpenqgpv.jk ocpkqdtgu f(qorngpcv k dwkfcv- gzgewekõ fg
ugeekqpcogpvu rtqxkukqpcnu- eqn¹nqecekõ fg ocpqogvtgu k
ckzgecogpv f(cevc rgt rctv fg ncdqtcvqtk jqoqnqicv/

RCCK112R Tgpf/< 2-111R. 27;

"1.200,00RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc cornkcekõ fg ngu
ngicnkv|cekqpu fgnu ctoctku fg rqvgpekc k eqpvtqn qp gu
eqppgevgp gnu pqwu gswkru fgn rtqlgevg/ Kpenqw gp ecfc ecu
tgfceekõ fgn rtqlgevg q ogoôtkc vêepkec- gncdqtcekõ fg nc
fqewogpvcekõ- rcicogpv fg vczgu- xkucvu k cevc f(gortguc
GEC

RCCK113R Tgpf/< 2-111R. 281

"2.500,00RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c rtqitcocekõ
UECFC k kpvgitcekõ fgnu pqwu gswkru cn ukuvgoc f(CVNN-

RCCK114R Tgpf/< 2-111R. 282



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 81

RCTVKFGU F(QDTC

PÜO EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"5.031,14RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k
ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig

RCCK11;R Tgpf/< 2-111R. 283

Wpkvcvu Rtgw Rctekcn Korqtv"

Ocswkpâtkc<

814-191110T 69-6;11123-111E261IC11 ?zItwc cwvqrtqrwnucfc fg 35 vj

Uwdvqvcn/// 814-19111 814-19111
Ocvgtkcnu<

5/154-391112/121-931115-111DT5\P;21 ?zRwpv pgvw

Uwdvqvcn/// 5/154-39111 5/154-39111

EQUV FKTGEVG 5/857-47111

395-892717-11&ICUVQU KPFKTGEVQU

6/142-25271EQUV GZGEWEKÕ OCVGTKCN

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

LWUVKHKECEKÕ FG RTGWU Râi/< 82

RCTVKFGU CNÉCFGU

EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"40.000,00rc Rctvkfc cnécfc c lwuvkhkect rgt c fguxkcogpvu rtqxkukqpcnu q
fghkpkvkwu fg ugtxgku gzkuvgpvu chgevcvu rgt nc eqpuvtweekõ fg
ngu qdtgu fg nc RVNN.Cdtgtcu

RCCL112R
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1 FINQUES AFECTADES 

En aquest annex s’indiquen les finques afectades per l’execució de les obres del Projecte constructiu de la 

renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera.  

Pràcticament la totalitat de les noves instal·lacions se situa dins dels terrenys que formen part de l’àmbit de 

la concessió. No obstant això, la construcció d’arquetes suposa una ocupació permanent del terreny i també 

una nova servitud i una ocupació temporal sobre terreny públic. Les ocupacions temporals afecten aquelles 

superfícies de terreny que resulta estrictament necessari ocupar per a dur a terme la correcta execució de 

les obres.  

La documentació gràfica que s’inclou en el present annex defineix totes les expropiacions, servituds i 

ocupacions temporals necessàries per a l’execució de les obres del Projecte constructiu de la renovació per a 

la millora de l’artèria PTLL-Abrera.  

2 OBJECTE DE L’ANNEX D’EXPROPIACIONS 

L’objecte del present annex d’expropiacions és la definició dels béns i drets afectats per les noves instal·lacions 

que es deriven del Projecte constructiu esmentat. 

2.1 RECOLLIDA DE DADES 

Tota la informació necessària per a l’elaboració d’aquesta relació ha estat obtinguda amb dades existents a 

la Direcció General del Cadastre a partir de les fitxes cadastrals de les finques afectades o de dades registrals. 

2.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LES AFECCIONS 

Les noves instal·lacions transcorren quasi exclusivament per propietats de la Generalitat gestionades per la 

concessionària. No obstant això, hi ha noves instal·lacions que transcorren per camins i vials públics. 

2.2.1 Expropiació o autorització d’ocupació permanent 

Correspon a la superfície necessària que ocupen estrictament les arquetes i el massís o estructura de 

recolzament del pas elevat. Quan es tracta de terrenys públics estem parlant d’una autorització d’ocupació 

permanent. 

2.2.2 Servitud de pas o autorització de pas permanent 

S’estableix una franja de servitud de 5 m d’amplada a cada banda de la nova canonada. Quan els terrenys 

afectats són de domini públic, vial públic, es tracta d’una autorització de pas. 

La servitud implica una sèrie de limitacions com són la prohibició de realitzar tasques de llaurat, cavat o 

semblants, a una profunditat superior als 50 cm, plantar arbres i arbustos i aixecar edificacions o 

construccions de qualsevol tipus, ni amb caràcter provisional ni temporal, així com construir desaigües, recollir 

terres o altres materials o realitzar desmunts. 

2.2.3 Ocupació temporal o autorització d’ocupació temporal 

Es defineix com a ocupació temporal a la franja de terreny necessària per a la realització de les obres durant 

la construcció de les mateixes, arquetes i rases, on haurà de desaparèixer qualsevol tipus d’obstacle per a 

que quedi espai suficient per als moviments de maquinària i apilament de terres. 

La franja d’ocupació temporal que s’ha establert durant l’execució de les obres s’adapta als límits que poden 

veure’s reflectits als plànols parcel·laris d’afectacions. En secció transversal, correspon a l’ample ocupat per 

la rasa, més 5 metres a una banda i 10 metres a l’altra, a esquerra i dreta o al reves, segons el tram. 

El termini d’execució serà de 12 mesos des del moment de l’ocupació física dels terrenys tot i que al llarg 

d’aquest període les ocupacions seran intermitents i tindran lloc en períodes diferents, com ara quan s’executi 

l’obra civil, quan s’instal·lin els equips, quan es faci la posta en marxa, etc. 

2.3 PARCEL·LARI 

A l’apartat “Plànols d’Afectacions”, es recullen les parcel·les afectades pel traçat indicant-ne la referència 

cadastral. Els diferents tipus d’afeccions del sòl es distingeixen per trames característiques en aquest plànols. 

3 TAULA DETALLADA D’AFECCIONS.  

La taula amb la relació de béns i drets afectats conté detalladament les afeccions per municipis i en ordre 

correlatiu. S’indiquen les afeccions corresponents a cada actuació, amb identificació de la finca (amb la 

mateixa nomenclatura dels plànols), titular, adreça, tipus d’afecció, i s’estableix per a cada parcel·la les 

superfícies afectades. 

La taula d’afeccions conté doncs el següent: 

 Número de la afecció. 

 Naturalesa de la finca (Públic / Privat). 

 Terme municipal. 

 Polígon - Parcel·la. 

 Referència cadastral. 

 Superficies d’ocupació (definitiva i temporal) i superfície de servitud. 

 

A continuació s’adjunta la taula amb la relació de béns i drets afectats pel projecte, indicant l’ocupació que 

es realitza per cada tipus d’afecció i distingint entre finques privades (PR) i de domini públic (PU).   
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TERME MUNICIPAL 

Referència Cadastral Localització 

Superfície (m2) 

núm. 

Naturalesa 
terme 

municipal 
polígon parcel·la subparcel·la 

ocupació 
definitiva 

ocupació 
temporal 

servitud Públic (PU) / Privat 
(PR) 

ABRERA         

1 

Sòl Rústic 

ABR 1 17 a 08001A00100017 

  

0,00 775,00 194,00 (Ús Agrari) PL DISEMINADOS Polígono 1 Parcela 17 

PR ROCA DE LA MONA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

2 

Sòl Rústic 

ABR 1 60 - 08001A00100060 

  

32,00 383,00 130,00 (Ús Agrari) Polígono 1 Parcela 60 

PR ROCA DE LA MONA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

3 

Sòl Rústic 

ABR 1 9003 - 08001A00109003 

  

0,00 17,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 1 Parcela 9003 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

4 

Sòl Rústic 

ABR 1 9004 - 08001A00109004 

  

0,00 150,00 45,00 (Ús Agrari) Polígono 1 Parcela 9004 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

5 

Sòl Rústic 

ABR 10 1 a 08001A01000001 

  

9,00 837,00 389,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 1 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

5 

Sòl Rústic 

ABR 10 1 b 08001A01000001 

  

0,00 1.060,00 407,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 1 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

5 

Sòl Rústic 

ABR 10 1 c 08001A01000001 

  

0,00 4.949,00 1.630,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 1 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

6 

Sòl Rústic 

ABR 10 4 a 08001A01000004 

  

0,00 4.994,00 1.574,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 4 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

6 

Sòl Rústic 

ABR 10 4 b 08001A01000004 

  

0,00 343,00 102,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 4 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 
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6 

Sòl Rústic 

ABR 10 4 d 08001A01000004 

  

9,00 5.402,00 1.651,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 4 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

6 

Sòl Rústic 

ABR 10 4 e 08001A01000004 

  

0,00 139,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 4 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

7 

Sòl Rústic 

ABR 10 6 a 08001A01000006 

  

0,00 5.458,00 1.451,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 6 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

7 

Sòl Rústic 

ABR 10 6 c 08001A01000006 

  

0,00 380,00 85,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 6 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

7 

Sòl Rústic 

ABR 10 6 g 08001A01000006 

  

0,00 293,00 69,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 6 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

8 

Sòl Rústic 

ABR 10 8 a 08001A01000008 

  

0,00 5.020,00 1.777,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 8 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

8 

Sòl Rústic 

ABR 10 8 c 08001A01000008 

  

0,00 13,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 8 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

8 

Sòl Rústic 

ABR 10 8 d 08001A01000008 

  

0,00 70,00 30,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 8 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

8 

Sòl Rústic 

ABR 10 8 f 08001A01000008 

  

7,00 928,00 424,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 8 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

8 

Sòl Rústic 

ABR 10 8 g 08001A01000008 

  

2,00 69,00 63,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 8 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

9 Sòl Rústic ABR 10 10 - 08001A01000010   0,00 982,00 507,00 
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(Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 10 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

10 

Sòl Rústic 

ABR 10 12 a 08001A01000012 

  

0,00 15,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 12 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

10 

Sòl Rústic 

ABR 10 12 b 08001A01000012 

  

0,00 43,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 12 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

10 

Sòl Rústic 

ABR 10 12 c 08001A01000012 

  

0,00 1.544,00 249,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 12 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

11 

Sòl Rústic 

ABR 10 16 - 08001A01000016 

  

0,00 554,00 214,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 16 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

12 

Sòl Rústic 

ABR 10 17 a 08001A01000017 

  

0,00 502,00 274,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 17 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

12 

Sòl Rústic 

ABR 10 17 b 08001A01000017 

  

0,00 589,00 217,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 17 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

13 

Sòl Rústic 

ABR 10 18 a 08001A01000018 

  

0,00 1.370,00 594,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 18 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

13 

Sòl Rústic 

ABR 10 18 b 08001A01000018 

  

0,00 4,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 18 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

14 

Sòl Rústic 

ABR 10 19 a 08001A01000019 

  

9,00 1.359,00 581,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 19 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

15 
Sòl Rústic 

ABR 10 20 - 08001A01000020 
  

0,00 1.376,00 622,00 
(Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 20 
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PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

16 

Sòl Rústic 

ABR 10 23 b 08001A01000023 

  

0,00 1.943,00 502,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 23 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

17 

Sòl Rústic 

ABR 10 24 a 08001A01000024 

  

0,00 30,00 0,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 24 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

17 

Sòl Rústic 

ABR 10 24 b 08001A01000024 

  

0,00 1.556,00 427,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 24 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

18 

Sòl Rústic 

ABR 10 25 a 08001A01000025 

  

0,00 1.596,00 436,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 25 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

18 

Sòl Rústic 

ABR 10 25 b 08001A01000025 

  

0,00 296,00 64,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 25 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

19 

Sòl Rústic 

ABR 10 32 - 08001A01000032 

  

0,00 1.196,00 511,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 32 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

20 

Sòl Rústic 

ABR 10 33 - 08001A01000033 

  

0,00 1.537,00 479,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 33 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

21 

Sòl Rústic 

ABR 10 35 - 08001A01000035 

  

0,00 722,00 249,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 35 

PR CAN SUCARRATS. ABRERA (BARCELONA) 

                      

22 

Sòl Rústic 

ABR 10 36 a 08001A01000036 

  

0,00 346,00 167,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 36 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

22 

Sòl Rústic 

ABR 10 36 c 08001A01000036 

  

9,00 1.873,00 636,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 36 

PR VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 
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23 

Sòl Rústic 

ABR 10 37 - 08001A01000037 

  

0,00 179,00 6,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 37 

PU VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

24 

Sòl Rústic 

ABR 10 9001 - 08001A01009001 

  

9,00 3.980,00 4.172,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9001 

PU RIU LLOBREGAT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

25 

Sòl Rústic 

ABR 10 9008 - 08001A01009008 

  

0,00 109,00 41,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9008 

PU CAMI. ABRERA (BARCELONA) 

                      

26 

Sòl Rústic 

ABR 10 9010 - 08001A01009010 

  

0,00 136,00 31,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9010 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

27 

Sòl Rústic 

ABR 10 9011 - 08001A01009011 

  

0,00 165,00 45,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9011 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

28 

Sòl Rústic 

ABR 10 9013 - 08001A01009013 

  

0,00 98,00 30,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9013 

PU CAMI. ABRERA (BARCELONA) 

                      

29 

Sòl Rústic 

ABR 10 9015 - 08001A01009015 

  

0,00 202,00 64,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9015 

PU TORRENT DEL CASTELL. ABRERA (BARCELONA) 

                      

30 

Sòl Rústic 

ABR 10 9016 - 08001A01009016 

  

0,00 392,00 219,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9016 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

31 

Sòl Rústic 

ABR 10 9017 - 08001A01009017 

  

0,00 59,00 12,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9017 

PU TORRENT. ABRERA (BARCELONA) 

                      

32 

Sòl Rústic 

ABR 10 9018 - 08001A01009018 

  

0,00 48,00 27,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9018 

PU CAMI. ABRERA (BARCELONA) 
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33 

Sòl Rústic 

ABR 10 9019 - 08001A01009019 

  

0,00 1.746,00 510,00 (Ús Agrari) Polígono 10 Parcela 9019 

PU AUTOVIA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

34 

Sòl Rústic 

ABR 11 13 a 08001A01100013 

  

0,00 512,00 27,00 (Ús Agrari) Polígono 11 Parcela 13 

PU VILLALBA. ABRERA (BARCELONA) 

                      

35 

Sòl Rústic 

ABR 99808 1 - 9980801DF0998S 

  

32,00 3.357,00 1.000,00 (Ús industrial) CR MARTORELL OLESA 48 

PU 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

36 

Sòl Urbà 

ABR 617 1 - 0061701DF1906S 

  

13,00 4.796,00 1.994,00 (Ús residencial) CR MARTORELL OLESA 46 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

37 

Sòl Urbà 

ABR 632 1 - 0063201DF1906S 

  

0,00 504,00 1,00 (Ús industrial) CR MARTORELL OLESA 43 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

38 

Sòl Urbà 

ABR 632 2 - 0063202DF1906S 

  

0,00 972,00 318,00 (Ús industrial) CR MARTORELL OLESA 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

39 

Sòl Urbà 

ABR 2608 2 - 0260802DF1906S 

  

37,00 739,00 226,00 (Ús industrial) CR MARTORELL OLESA 46(B) 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

40 

Sòl Urbà 

ABR 99620 1 - 9962001DF0996S 

  

0,00 1.647,00 590,00 (Sòl sense edificar) 
CR MARTORELL OLESA 45 Suelo 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

41 

Sòl Urbà 

ABR 99620 2 - 9962002DF0996S 

  

0,00 529,00 1,00 (Ús industrial) CR MARTORELL OLESA 45 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 

                      

42 

Sòl Urbà 

ABR 99620 4 - 9962004DF0996S 

  

0,00 4.421,00 1.381,00 (Sòl sense edificar) 
CR MARTORELL OLESA Suelo 

PR 08630 ABRERA (BARCELONA) 
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4 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 

S’ha realitza una valoració econòmica global de les indemnitzacions per les afeccions ocasionades i que han de 

percebre els propietaris de les finques. 

Els criteris utilitzats varien segon el tipus d’afecció: 

Expropiacions:  

Consisteix en les superfícies necessàries que seran objecte de segregació. 

El resta de finca registral no varia en la seva descripció general, exceptuant la cabuda que es reduirà en la 

superfície afectada per expropiació. 

Se ha considerat el 100% sobre el preu del sol, aplicat a la superfície afectada.  

Servitud de pas: 

La servitud permanent de pas subterrània d’aqüeducte, consistirà en una franja de 5 m centrades sobre l’eix de 

la canonada, en els trams en el que només discorre una conducció, 2 m centrades sobre l’eix per als desguassos. 

Aquesta franja serà utilitzada per a la construcció, vigilància i manteniment de les instal·lacions, així como per la  

col·locació de fites i mitjans de senyalització adequats. 

Aquesta servitud implica la prohibició d’efectuar treballs de cultivo, cava o similar, a profunditat superior a 

vuitanta centímetres, així como plantar arbrat en la franja de servitud, edificar qualsevol tipus de construcció 

(encara que sigui de caràcter provisional), variar la cota del terreny i qualsevol treball que pugui perjudicar el 

bon funcionament de la instal·lació. 

La servitud comporta el lliure accés ocasional del personal i els elements necessaris per a vigilar, mantenir, 

reparar o renovar les instal·lacions amb la indemnització dels danys, arribat el caso. 

S’ha considerat como valor el 45% del preu del sol, aplicat a la superfície afectada.  

Ocupació Temporal:  

La ocupació temporal per a portar a terme les obres, consistirà en porcions de terreny que seran utilitzades per 

al desenvolupament de l’obra, com per exemple zones de trànsit de maquinaria, abassegament de materials, 

emmagatzemament de terres, habilitació de camins provisionals, reposició temporal de serveis afectats i, en 

definitiva, tot allò que dicti el correcte funcionament de l’obra i que garantís el tracte adequat pe als elements a 

reposar amb posterioritat. 

Una vegada finalitzat els treballs, els terrenys seran restituïts de manera anàloga a l’actual. 

Es calcula como la perduda de rendiments que es generen a la finca durant el temps que duri l’ocupació, que en 

aquest cas serà de 12 meses. 

4.1 ESTABLIMENT PREUS BASE 

Per a la valoració de les superfícies afectades, s’han aplicat els preus fixats en el tràmit administratiu d’altres 

actuacions executades per altres administracions en el mateix terme municipal que s’afecta. Igualment s’ha tingut 

en compte la similitud entre algunes zones afectades amb anterioritat i la que es objecte d’actuació. 

La valoració dels prejudicis únicament contempla els que es perceben en superfície, no tenien en compte aquells 

que puguin aparèixer en les visites posteriors a les finques i de les manifestacions que realitzin els titulars de les 

finques durant la tramitació de l’expedient. 

El resumen de despeses originades por les ocupacions dels terrenys objecte del present projecte, és de: 

Tipus d’afecció Superfície afectada (m2) Indemnització (€) 

Expropiació 168 246,00 

Servitud de pas 27.277 35.429,00 

Ocupació Temporal 75.136 26.565,40 

Perjudicis 0 0 

TOTAL 102.581 62.240,20 

5 PLÀNOLS PARCELARIS D’AFECTACIONS 

Als plànols parcel·laris, figura un cercle amb tres sectors. El de la part superior serà l'índex de finca que la defineix, 

de manera correlativa per a cada municipi, independentment del seu caràcter públic o privat (1, 2, 3 en un 

municipi, p.e., i 1, 2, etc. pel següent municipi, etc.). Abaix a l'esquerra polígon, abaix a la dreta parcel·la. 

Aquest codi índex és la primera columna definitòria de la taula amb les dades de cada finca. La segona línia en 

el cercle correspon a un codi que té tres parts separades per guions: 

 2 dígits que seran PR per finques privades, i PU per finques públiques. 

 3 dígits que identifiquen el municipi, i que coincideix amb els codis de GIS pels municipis de la xarxa 

d’ATLL. 

 2 dígits numèrics correlatius per a les finques del mateix municipi, sense distinció entre finques privades 

i públiques. 

La llegenda gràfica sobre el tipus de dret és de 3 colors, que corresponen a: 

 Expropiació / Autorització d'Ocupació Permanent 

 Servitud de Pas / Autorització de Pas Permanent 

 Ocupació Temporal / Autorització d'Ocupació Temporal 
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1 SERVEIS AFECTATS 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Hi ha dos serveis que es veuen afectats pel fet de construir la nova canonada, i que per tant cal desviar. Amb la 

finalitat d’informar als corresponents propietaris d’aquesta situació i de l’actuació que proposem se’ls ha enviat 

una carta amb els corresponents plànols, les quals s’adjunten en l’apèndix 2. 

Tot i això, donat que existeix un elevat nombre de serveis en la zona per on passa la canonada, i el grau 

d’incertesa respecte la seva posició real, es preveu la validació dels serveis existents mitjançant una campanya 

de cales. A més, si s’identifiqués un servei que passa pel recorregut previst per la canonada i s’estima convenient 

no afectar-lo, es podrà dur a terme una modificació del traçat d’aquest projecte. 

1.2 INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

Les infraestructures existents, hagin de ser afectades o no, s’enumeren a continuació: 

- Cables de telecomunicacions de Telefónica: traçat paral·lel a la carretera, a uns 5 m d’aquesta.  

- 2 cables de telecomunicacions de Telefónica: té una llargada aproximada de 127 m. 

- 2 cables de telecomunicacions de Telefónica: té una llargada aproximada de 167 m. 

- Cables de telecomunicacions, propietari desconegut: traçat perpendicular a la nova canonada.  

- Impulsió a fangs: canonada de DN1000 de PEAD que condueix els fangs residuals de la planta PTLL 

Abrera fins un embassament de fangs proper al riu Llobregat. 

- Impulsió a la Mina Pública de Terrassa: canonada de DN1000 de FACX d’abastament. Condueix aigua 

provinent de la planta PTLL Abrera fins la Mina Pública de Terrassa, uns 2 km al nord d’aquesta. És la canonada 

existent que cal substituir per la del present projecte. 

- Impulsió a la Mina Pública de Terrassa: canonada de DN1000 de FACX d’abastament. Condueix aigua 

provinent de la planta PTLL Abrera fins la Mina Pública de Terrassa, uns 2 km al nord d’aquesta. És la canonada 

existent que cal substituir per la del present projecte. 

- Conduccions aèries de mitja tensió d’ENDESA. Actualment es troben fora de servei. Serà necessari un 

control de gàlib durant l’obra, per assegurar-se que no serà afectada. 

- Conduccions de salmorres: conductes que porten aigua amb una elevada salinitat, productes dels 

tractaments que es duen a terme a la planta PTLL Abrera. N’hi ha dos, de DN 900 i 800 respectivament, de 

PRFV. 

- Impulsions des de captació: conduccions que porten l’aigua captada al riu Llobregat cap a la planta 

potabilitzadora PTLL Abrera per al seu tractament. Ambdós tenen DN 1700, de FACX. 

- Conducció de salmorres: conductes que porten aigua amb una elevada salinitat, productes dels 

tractaments que es duen a terme a les plantes potabilitzadores. DN 800, de PRFV. 

- Impulsió a la Mina Pública de Terrassa: canonada de DN1000 de FACX d’abastament. Condueix aigua 

provinent de la planta PTLL Abrera fins la Mina Pública de Terrassa, uns 2 km al nord d’aquesta. És la canonada 

existent que cal substituir per la del present projecte. 

- 4 cables de telecomunicacions de Telefónica: té una llargada aproximada de 65 m. 

- 4 cables de telecomunicacions de Telefónica: té una llargada aproximada de 65 m. 

- 4 cables de telecomunicacions de Telefónica: té una llargada aproximada de 24 m. 

- Impulsió a Estació Depuradora d’Aigües Residuals: conducció d’aigües residuals a la EDAR situada a 

prop de la planta PTLL Abrera, a l’altra banda de la carretera. DN 850. 

- Canonada de gas paral·lela al petit torrent al qual passem per sota en aquesta zona. DN 1000, de 

PEAD. 

- Cables de telecomunicacions aeris paral·lels a la carretera, a una alçada aproximada de 5 m. Durant les 

operacions d’excavació de la rasa i construcció de l’arqueta, motiu pel qual es proposa desviar aquest servei. 
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Taula - Recull de serveis existents 

Nº de 
orden 

pK Gestor Nombre Características de la Infraestructura 

1 0+021.17 Telefonica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, traçat paral·lel a la carretera 

2 0+045.20 Telefonica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, 2 conduccions, llargada de 127 m 

3 0+075.30 Telefonica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, 2 conduccions, llargada de 167 m 

4 0+155.07 - Cables de telecomunicacions - 

5 0+218.23 Aigües Ter-Llobregat Impulsió a fangs DN1000 PEAD 

6 0+222.86 Aigües Ter-Llobregat Impulsió a Mina Pública de Terrassa DN1000 FACX 

7 0+243.50 ENDESA Cables de mitja tensió (fora de servei) Conducció aèria. Cal control de gàlib. 

8 0+243.87 Agència Catalana de l’Aigua Conducció de salmorres DN900 PRFV 

9 0+247.23 Agència Catalana de l’Aigua Conducció de salmorres DN800 PRFV 

10 0+372.51 Aigües Ter-Llobregat Impulsió des de captació                             DN1700 FACX 

11 0+375.44 Aigües Ter-Llobregat Impulsió des de captació                             DN1700 FACX 

12 0+391.79 Agència Catalana de l’Aigua Conduccions de salmorres DN800 PRFV 

13 0+427.83 Aigües Ter-Llobregat Impulsió a Mina Pública de Terrassa DN1000 FACX 

14 0+457.26 Telefónica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, 4 conduccions, llargada de 65 m. Servei afectat. 

15 0+621,96 Telefónica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, 4 conduccions, llargada de 65 m. 

16 0+714,51 Telefónica Cables de telecomunicacions DN110 PVC, 4 conduccions, llargada de 24 m. 

17 0+769,82 Agència Catalana de l’Aigua Impulsió a Estació Depuradora d’Aigües Residuals DN850 

18 0+998,63 Agència Catalana de l’Aigua Impulsió a Estació Depuradora d’Aigües Residuals DN850 

19 1+180,00 Agència Catalana de l’Aigua Impulsió a Estació Depuradora d’Aigües Residuals DN850 

20 1+625.56 - Canonada de gas DN1000 PEAD 

21 2+726.37 Telefónica Cables de telecomunicacions aeri A una alçada de 5 m. Servei afectat. 
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1.3 RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

La recopilació de la informació dels serveis existents en l’àmbit del projecte ha estat realitzada mitjançant la sol·licitud directa d’informació al promotor de l’obra, ATLL, i a través de la redacció de cartes a diferents actors que 

podien tenir serveis passants per la zona d’actuació. L’apèndix 3 conté els serveis existents en l’àmbit de l’obra. 

En l’apèndix 2 s’hi recullen tant les cartes de sol·licitud d’informació com les corresponents respostes. A partir de tota la informació s’han elaborat uns plànols de serveis existents, i s’han realitzat unes cartes amb les propostes 

d’actuació pels serveis afectats que s’han enviat al propietari del servei. 

1.4 RELACIÓ DE CONTACTES REALITZATS

Nº Tipus Subtipus 
Entitat 

Contacte 
Càrrec 

Data carta de 

sortida 
Motiu carta de sortida Contestació 

Data 

contestació 

1 Empresa Serveis Correos y Telégrafos Manuel Becerra 
Delegado Territorial de 
Infraestructuras Zona 

Este 
05/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 28/03/2018 

2  Empresa Serveis 
Agència Catalana de 

l’Aigua 
Ana-I Latorre 

Departament de 
Planificació del 
Sanejament 

21/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 04/2018 

3 Empresa Serveis Endesa - - 29/01/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ - 

4 Empresa Serveis Gas Natural - - 29/01/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 26/02/2018 

5 Empresa Serveis ONO - - 29/01/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 26/02/2018 

6 Empresa Serveis Telefónica 
Francisco Ridao 

Rodríguez 
- 29/01/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 26/02/2018 

7 Empresa Serveis Localret Mauro Soto García 
Cap de l’Àrea 

d’Infraestructures 
05/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 14/03/2018 

8 Empresa Serveis Aigües de Terrassa Pere Mora Segués Cap de l’Àrea Tècnica 05/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 15/03/2018 

9 Empresa Serveis COLT 
Juan Antonio López 

Luque 
Supervisor de 

Construcción Barcelona 
05/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 22/03/2018 

10 Empresa Serveis Iberdrola - - 05/03/2018 Informació sobre els serveis existents NO - 

11 Empresa Serveis CLH - - 05/03/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 07/03/2018 

12 Empresa Serveis 
Red Eléctrica de 

España 
Elena Nogueroles 

Laguía 

Jefe del Departamento 
de Mantenimiento de 

Líneas 
20/02/2018 Informació sobre els serveis existents SÍ 20/02/2018 

13 Empresa Serveis Telefónica José Luis López Martín - 06/11/2018 Proposta de desviament de serveis afectats NO - 
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1.5 RELACIÓ DE DIRECCIONS DE CONTACTE

Entitat / Empresa Contacte Càrrec Telèfon Fax Mail Direcció 

Correos y Telégrafos Sr. Manuel Becerra Delegat Territorial d’Infraestructures Zona Est 934868099 934868345 manuel.becerra@correos.com Via Laietana 1, Planta 1 despatx 13, 08070 Barcelona 

Agència Catalana de l’Aigua Sra. Ana-I Latorre Departament de Planificació del Sanejament 935672800  935672780 - Provença, 204-208, 08036 Barcelona 

Localret Sr. Mauro Soto García Cap de l’Àrea d’Infraestructures 934861430 934861413 consorci@localret.cat Llacuna 166 9a pl. 08018 Barcelona 

Red Eléctrica de España 
Sra. Elena Nogueroles 
Laguía 

Jefe del Departamento de Mantenimiento de 
Líneas 

916508500 
916504542 

mantenimientolineas@ree.es Paseo Conde de los Gaitanes 177, 28109 Alcobendas 

Telefónica Sr. José Luis López Martín - 649482950 - ingenieriaeste@telefonica.cm Avinguda de Madrid 202, 08014 Barcelona 

Gas Natural - - - - sdesplazamien@nedgia.es Plaça del Gas 1, edifici C planta 1 08003 Barcelona 

Aigües de Terrassa Pere Mora Segués Cap de l’Àrea Tècnica 937362834 - pmora@aiguesdeterrassa.com Societat 26, 08221 Terrassa 

Ono - - - 
- servicios.afectados.catalunya 

@vodafone.com 
Avinguda Diagonal 123, 08005 Barcelona 

COLT Juan Antonio López Luque Supervisor de Construcción Barcelona 934455821 934455899 juanantonio.lopez@colt.net C/ Telémaco 5, 28027 Madrid 
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 



Pàgina 1 de 1

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

NOTA INTERNA

A:
Alfredo Navaz
1CK?LN?HCIN BC 8?NLEHJIE E 3IPCIN?LE BW3IDL?CMNLOANOres

DE:
Ana-I. Latorre

Departament de Planificació del Sanejament

ASSUMPTE:
;CLPCE ?DCAN?N KCL GW?ANO?AES «Projecte constructiu per a la renovació
BC G? HEGGJL? BC GW?LNRLE? 8<44 /@LCL? 80 ',%'V%

Us enviem un arxiu .pdf amb el títol «plànol sanejament» en annex al present comunicat,
que inclou un mapa on es representen les infraestructures de sanejament que consten a les
nostres bases de dades i que UTJWOKS XKW GLKIYGJKX UKQ UWTPKIYK JK QiK]UKJOKSY C5+8000008.
Hem copiat la millor versió de la informació disponible actualment al Servidor Corporatiu de
Qi5MbSIOG(

En el supòsit que GVZKXYG GIYZGIOd GLKIYO OSXYGQlQGIOTSX JK Qi575& KQ UWTRTYTW NGZW` JK
sol·licitar la corresponent autorització i presentar una proposta tècnica per a resoldre-la, en
essència:

- Memòria descriptiva del què hi ha actualment i quina afecció es produeix.
- AWTUTXYG JiGIYZGIOd $JKX[OGRKSY& UWTYKIIOd%& IQGWGRKSY K]UQOIGJG O GITRUGS^GJG JK

UQ`STQX JK JKYGQQ JK XOYZGIOd GIYZGQ& LZYZWG O UWTIKXXTX ITSXYWZIYOZX& XO XiKXIGZKS
(preferiblement en suport digital).

AKQ VZK LG G QG HGO]G& XKWOG ITS[KSOKSY VZK KX UTXKXXOS KS ITSYGIYK GRH QiGJROSOXYWGIOd QTIGQ
competent.

Cordialment,
ALL/vpr

Expedient: SA18000008
Procediment: Afecció Planificada
Assumpte: Informació sanejament
Document: 6271314

#(%)$&$'#



Abrera

Esparreguera

Ullastrell

Castellbisbal

Viladecavalls

Sant Esteve Sesrovires

0 200 400 600 800100 Metres
1:10.000SERVEIS AFECTATSSERVEIS AFECTATS

Informació temàtica: Xarxes de Sanejament en alta
Autor: Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals 
Data:  Abril de 2018

Informació cartogràfica:
Base topogràfic ràster ICC Map Server 

Projecció:  UTM fus 31 hemisferi Nord
Datum: European 1989, ETRS89
El·lipsoide: International 1924
Unitats: metres

±

EDAR en servei
!( EDAR en servei
(# EB en servei

Col·lector en servei
Col·lector Salmorres
Fase 1- En servei
Fase 2 - Previst



 

                                                                                                

ACEFAT 



2

Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= Pduwd Fdehoor Jdufld

Hqyldgr ho= oxqhv. 4< gh hqhur gh 423; 38=4;

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= Frqwdfwrv frpsdôldv

Gdwrv dgmxqwrv= FdwdorjrbEdufhorqd0sgi

____________________________________

Marta Cabello
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Gran Via Carles III, 97 baixos, 08028 Barcelona
Tel.: + 34 93 409 22 22
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contenida. Si Vd. ha recibido este email por error, por favor indíquenoslo inmediatamente por email y borre el documento. Antes
de imprimir este correo, por favor, tenga en consideración el medio ambiente.
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Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= Pduwd Fdehoor Jdufld

Hqyldgr ho= pduwhv. 52 gh hqhur gh 423; 32=48

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= UY= SHQGHQW G)DXWRULW]DU WDULID SHU FRQVXOWD *Lg 5<2;78+

Gdwrv dgmxqwrv= Frpsurydqw 5<2;780sgi

Lpsruwdqfld= Dowd

Lspe Qerip/

Xi viqmxs gsvvis hi EGIJEX1

Wepyhsw/

____________________________________

Marta Cabello

IDOM
Gran Via Carles III, 97 baixos, 08028 Barcelona
Tel.: + 34 93 409 22 22
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The content of this email and any attachments are confidential. If you are not the intended recipient, you are not permitted to
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Hi> Vswere Xsvviw Qsrxiw _qempxs>vswereDegijex1gsqa Ir rsqfvi hi i[mwi

Irzmehs ip> qevxiw/ 63 hi irivs hi 534< 43>57

Teve> qevxe1gefippsDfevgipsre1mhsq1iw

Ewyrxs> TIRHIRX H*EYXSVMX^EV XEVMJE TIV GSRWYPXE +Mh 6=3<89,

Mqtsvxergme> Epxe

Firzspkyx Qevxe/

Irw tswiq ir gsrxegxi eqf zswxì tivuyì xirmq tirhirx h�eyxsvmx~ev ip wikirx tvsnigxi>

- MH> 6=3<89 0 Iwxyhms

- Rsqfvi hi tvs}igxs> Qmppsve hi p*Evxìvme TXPP0Efvive1 TG 4;14

- Ywyevms epxe> FEVGIPSRE 0 Gefipps Kevgñe/ Qevxe

- Jigle epxe> 5=2342534< 49>47>3=

P*eyxsvmx~egm÷ m/ tiv xerx/ pe vigitgm÷ hipw wivzimw/ w*egxmzevä yr gst vifiq/ tiv gsvviy ipigxvörmg/ ip nywxmjmgerx hi

tekeqirx/ sr zmrkym hixeppex ip rþqivs h*mhirxmjmgehsv hip tvsnigxi +MH 6=3<89,1

Ip rswxvi rþqivs hi gsqtxi tiv viepmx~ev pe xverwjivìrgme íw> R¾ MFER> IW37 34<5 76;3 <4 334<3336861

Ehnyrxs gsqtvszerx eqf p* mqtsvx hip tvsnigxi1



3

Viwxiq e p�iwtive hi pe wize viwtswxe tiv tvsgihmv e pe zepmhegm÷ hip tvsnigxi1

Exirxeqirx/

Vswerre Xsvviw Qsrxiw

Viwtsrwefpi hi Wivzimw I|mwxirxw

Zme Eykywxe 8=/ tperxe 5/ Ihmjmgm Qivgyvm

3<339 Fevgipsre

Xip1> =35 43= =<=

i0qemp> vswereDegijex1gsq

{{{1egijex1gsq

Iqemp wigyvih f} Gligo Tsmrx

Datos solicitante

IDOM CONSULTING ENGINEERING
ARCHITECTURE, S.A.U.

Gran Via de Carlos III, 97 Bajos

08028Barcelona

NIF A48283964

Notas

Proyecto (390856)Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Descripción Precio

Compra de 4 consultas (máx. 4 planos A3 escala 1:500 o equivalente por consulta), con
un precio unitario sin IVA de 40,70€.

162,80€

Resumen Económico

Base Imponible 162,80€

IVA 21% 34,19€

TOTAL 196,99€

Via Augusta 59, planta 2 · 08006 Barcelona · Tel. 93 415 66 13 · Fax 93 415 62 69 · www.acefat.com
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2

Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= Pduwd Fdehoor Jdufld

Hqyldgr ho= oxqhv. 48 gh iheuhur gh 423; 37=72

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= UY= %5<2;78%=Vhuylflrv uhflelgrv

Lspe Qerip/

efens xi viqmxs yr gsvvis hi EGIJEX1

Wepyhsw/

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Qevxe Gefipps

MHSQ

Kver Zme Gevpiw MMM/ =; fem|sw/ 3<35< Fevgipsre

Xip1> . 67 =6 73= 55 55

{{{1mhsq1gsq

Xli gsrxirx sj xlmw iqemp erh er} exxeglqirxw evi gsrjmhirxmep1 Mj }sy evi rsx xli mrxirhih vigmtmirx/ }sy evi rsx

tivqmxxih xs hmwgpswi sv ywi xli mrjsvqexmsr gsrxemrih {mxlmr xlmw qiwweki sv exxeglqirxw1 Mj }sy lezi vigimzih xlmw

qemp mr ivvsv/ tpiewi mrjsvq Mhsq mqqihmexip} f} vixyvrmrk xlmw iqemp erh hipixmrk xli svmkmrep qiwweki erh er}

exxeglih hsgyqirx+w,1 Tpiewi gsrwmhiv xli irzmvsrqirx fijsvi tvmrxmrk xlmw iqemp1

Iwxi gsvvis iw gsrjmhirgmep1 Wm Zh1 rs iw uymir hifi vigmfmvps/ rs hifi vizipev wy gsrxirmhs s yxmpm~ev pe mrjsvqegm÷r

ir íp gsrxirmhe1 Wm Zh1 le vigmfmhs iwxi iqemp tsv ivvsv/ tsv jezsv mrhñuyirswps mrqihmexeqirxi tsv iqemp } fsvvi ip

hsgyqirxs1 Erxiw hi mqtvmqmv iwxi gsvvis/ tsv jezsv/ xirke ir gsrwmhivegm÷r ip qihms eqfmirxi1

00000Qirweni svmkmrep00000

Hi> epivxe1{mwiDegijex1iw _qempxs>epivxe1{mwiDegijex1iwa

Irzmehs ip> pyriw/ 59 hi jifvivs hi 534< 48>79

Teve> qevxe1gefippsDfevgipsre1mhsq1iw

Ewyrxs> &6=3<89&>Wivzmgmsw vigmfmhsw

]e xmiri hmwtsrmfpiw ir ip tsvxep i[mwi epkyrs hi psw wivzmgmsw wspmgmxehsw>

G÷hmks > 6=3<89

Hiwgvmtgm÷r > Qmppsve hi p*Evxìvme TXPP0Efvive1 TG 4;14
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Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 390856 - 9771502 - BT, 390856 - 9771358 - AT-MT, 390856 -
9771359 - AT-MT, 390856 - 9771360 - AT-MT, 390856 - 9771361 - AT-MT, 390856 -
9771362 - AT-MT, , 390856 - 9771364 - AT-MT, 390856 - 9771365 - AT-MT, 390856
- 9771366 - AT-MT, 390856 - 9771367 - AT-MT, 390856 - 9771368 - AT-MT, 390856
- 9771369 - AT-MT, 390856 - 9771370 - AT-MT, 390856 - 9771371 - AT-MT, 390856
- 9771372 - AT-MT, , , , , , 390856 - 9771484 - BT, 390856 - 9771485 - BT, 390856 -
9771486 - BT, , , , 390856 - 9771501 - BT

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 390856

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 29/01/2018, Ref: 390856, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409905.27 (m), 4597088.32 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771364 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409933.06 (m), 4597240.13 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771365 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409934.84 (m), 4596782.51 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771366 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (410027.02 (m), 4596089.43 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771371 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (410033.67 (m), 4596264.36 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771372 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409590.88 (m), 4598052.57 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771358 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409677.12 (m), 4597897.16 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771359 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409751.28 (m), 4597734.84 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771360 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409824.71 (m), 4597572.14 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771361 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409895.17 (m), 4597408.27 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771362 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409905.27 (m), 4597088.32 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771364 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409933.06 (m), 4597240.13 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771365 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409934.84 (m), 4596782.51 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771366 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409950.91 (m), 4595740.87 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771367 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409963.47 (m), 4596608.93 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771368 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409990.17 (m), 4595915 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771369 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (409994.1 (m), 4596436.33 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771370 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (410027.02 (m), 4596089.43 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771371 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/02/2018 Centro:  (410033.67 (m), 4596264.36 (m), 31)

Ref:  390856 - 9771372 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500













NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 390856 Punto:3578826 Descripción:Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1 Fecha Entrega: 26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409839.097 Y: 4597036.133
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 390856 Punto:3578825 Descripción:Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1 Fecha Entrega: 26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409801.208 Y: 4597204.275













NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 390856 Punto:3578826 Descripción:Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1 Fecha Entrega: 26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409839.097 Y: 4597036.133
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 390856 Punto:3578825 Descripción:Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1 Fecha Entrega: 26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409801.208 Y: 4597204.275
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771388

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771389

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771390

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771392

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771393

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771396

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771397

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771398

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771399

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771400

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771401

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
390856-9771402

Barcelona, a 26/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578821Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409496.913 Y: 4597848.58



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578822Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409583.156 Y: 4597693.169
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CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578823Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409657.32 Y: 4597530.844
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578824Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409730.744 Y: 4597368.145



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578825Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409801.208 Y: 4597204.275



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578828Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409806.736 Y: 4596741.163



CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578827Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409811.311 Y: 4596884.321



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578826Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409839.097 Y: 4597036.133
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CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578829Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409840.886 Y: 4596578.509



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578835Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409856.952 Y: 4595536.868



CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578830Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409869.51 Y: 4596404.934



4,6

CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578834Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409896.217 Y: 4595710.995
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578831Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409900.14 Y: 4596232.326



4,6

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578833Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409933.069 Y: 4595885.425



4,
3

CR MARTORELL A OLESA DE MONTSERRAT

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 390856 Punt: 3578832Millora de l'Artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

Data de lliurament:
26 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 409939.716 Y: 4596060.361



 

                                                                                                

TELEFÓNICA 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771403

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409496.913/4597848.580)
Projecte: 390856
Coordenades: 409496.913,4597848.58

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771404

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409583.156/4597693.169)
Projecte: 390856
Coordenades: 409583.156,4597693.169

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771405

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409657.320/4597530.844)
Projecte: 390856
Coordenades: 409657.32,4597530.844

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771406

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409730.744/4597368.145)
Projecte: 390856
Coordenades: 409730.744,4597368.145

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771407

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409801.208/4597204.275)
Projecte: 390856
Coordenades: 409801.208,4597204.275

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771408

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409806.736/4596741.163)
Projecte: 390856
Coordenades: 409806.736,4596741.163

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771409

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409811.311/4596884.321)
Projecte: 390856
Coordenades: 409811.311,4596884.321

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771410

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409839.097/4597036.133)
Projecte: 390856
Coordenades: 409839.097,4597036.133

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771411

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409840.886/4596578.509)
Projecte: 390856
Coordenades: 409840.886,4596578.509

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771412

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409856.952/4595536.868)
Projecte: 390856
Coordenades: 409856.952,4595536.868

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771413

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409869.510/4596404.934)
Projecte: 390856
Coordenades: 409869.51,4596404.934

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771414

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409896.217/4595710.995)
Projecte: 390856
Coordenades: 409896.217,4595710.995

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771415

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409900.140/4596232.326)
Projecte: 390856
Coordenades: 409900.14,4596232.326

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771416

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409933.069/4595885.425)
Projecte: 390856
Coordenades: 409933.069,4595885.425

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 390856-9771417

Fecha: 26/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(409939.716/4596060.361)
Projecte: 390856
Coordenades: 409939.716,4596060.361

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= Shuh Prud Vhjxìv ?sprudCdljxhvghwhuudvvd0frpA

Hqyldgr ho= mxhyhv. 37 gh pdu}r gh 423; 39=63

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

FF= Doh{ Ihuqdqgh}> Mrvhs Jxloodpöq Judqho

Dvxqwr= UH= LGRPb Shwlflö gh vhuyhlv h{lvwhqwv }rqd Deuhud

Fsre xevhe Hv1 Hi Vmuyiv/

Gvimiq uyi wivme mrxiviwwerx jiv yre viyrm÷ e xviw ferhiw> EXPP/ MHSQ m xìgrmgw hi pe rswxve iqtviwe/ tiv xep hi
wefiv hi tvmqive qä p�efewx hip tvsnigxi m piw tswwmfpiw mqtpmgegmsrw xerx tip uyi je e piw rswxviw mrwxep»pegmsrw gsq
ep wivzim uyi irw hsre EXPP1
Ipw lm tvstsws ziyvi�rw ip 5< hi qevë e piw 43 lsviw e piw rswxviw mrwxep»pegmsrw h�Efvive1
Viwxiq e p�iwtive hi pe wize gsrjmvqegm÷
Exirxeqirx

Pere Mora Segués
Cap de l’Àrea Tècnica
937362834

pmora@aiguesdeterrassa.com

Cdcpu f�kortkokt cswguv g.ockn- rgpuk uk gu pgeguuctk/ Gn ogfk codkgpv gu equc fg vqvu/

IMPORTANT: Aquest missatge s’adreça exclusivament al destinatari indicat i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou el destinatari indicat, us notifiquem que la utilització,
divulgació i/o còpia sense autorització són prohibides en virtut de la legislació vigent. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per correu electrònic i que l’esborreu
immediatament. Gràcies per endavant.

IMPORTANTE: Este mensaje se dirige exclusivamente al destinatario indicado y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es el destinatario indicado, le notificamos que la
utilización, divulgación y/o copia sin autorización están prohibidas en virtud de la legislación vigente. Si lo ha recibido por error, le pedimos que nos lo comunique por correo electrónico y lo borre
inmediatamente. Gracias de antemano.

IMPORTANT: This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you are not the intended
recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify
us via e-mail and delete it. Thank you.

Fg< Ocpwgn Fg Tkswgt Oguvtgu ]ocknvq<otkswgtBkfqo/eqo_
Gpxkcfq gn< nwpgu- 16 fg oct|q fg 3129 25<22
Rctc< + Vgepkec
Cuwpvq< KFQOa Rgvkekõ fg ugtxgku gzkuvgpvu |qpc Cdtgtc

Wir}svw/

Eqf qsxmy hi p�ehnyhmgegm÷ e MHSQ tsv tevx h�EXPP GSRGIWWMSRÄVME HI PE KIRIVEPMXEX HI GEXEPYR]E/ WE hip
�TVSNIGXI GSRWXVYGXMY TIV PE VIRSZEGM× HI PEQMPPSVE HI P�EVXÌVME TXPP EFVIVE1 TG 4;14�/ wsp»pmgmxiq irw
jegmpmxmr mrjsvqegm÷ wsfvi ipw wivzimw hi pe wize gsqter}me wywgitxmfpiw hi wiv ejigxexw tip tvsnigxi +wm jsw tswwmfpi ir
jsvqex hmkmxep,1

Eqf p�sfnigxi hi uyi tykymr mrhmgev0rsw piw tswwmfpiw ejiggmsrw/ ehnyrxiq tpärspw hi p�äqfmx h�egxyegm÷1

Piw qiziw hehiw hi gsrxegxi w�ehnyrxir e pe wmkrexyve hip qemphiw hi gsrxegxi wsr>
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Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= Vhuylflrv Dihfwdgrv FROW Whohfrp Edufhorqd

?VhuylflrvDihfwdgrvFROWWhohfrpEdufhorqdCfrow0qhwA

Hqyldgr ho= mxhyhv. 44 gh pdu}r gh 423; 3;=42

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= *3;2529V247+/Duwhuld SWOO Deuhud

Gdwrv dgmxqwrv= Hvfdqhdgr hq lpsuhvrud pxowlixqflöq [hur{0sgi

Qy} Wviw1 Qñsw>

Qi iw kvexs viqmxmvpiw pe mrjsvqegm÷r uyi rsw le wmhs wspmgmxehe tsv wy gsqteõñe ir pe ~sre hip ewyrxs1

Mrhmgårhspiw uyi RS tswiiqsw ir pe egxyepmheh mrwxepegmsriw hi ryiwxve tvstmiheh1

Teve gyepuymiv egpevegm÷r hi pe mrjsvqegm÷r jegmpmxehe tyihir tsrivwi ir gsrxegxs gsr Nyer Erxsrms P÷ti~2Erxsrms

P÷ti~/ hitevxeqirxs hi Gsrwxvyggm÷r } Vih hi Jmfve hi Fevgipsre/ xipíjsrs =617781831331

Wmr sxvs tevxmgypev/

Exirxeqirxi/

Nyer Erxsrms P÷ti~ Pyuyi

Wytivzmwsv hi Gsrwxvyggm÷r Fevgipsre

Rix{svo Wivzmgiw

Iqemp> nyererxsrms1psti~Dgspx1rix

Xip> .67 +3, =6 778 8<54 2 Je|> .67 +3, =6 778 8<== 2 Qsz> .67 +3, 933 78 83 68 2 {{{1gspx1rix

Gspx Xiglrspsk} Wivzmgiw

_Gspx Hmwgpemqiva Xlmw iqemp mw jvsq er irxmx} sj xli Gspx kvsyt sj gsqtermiw1 Gspx Kvsyt W1E1/ O5 Fymphmrk/ Jsvxi 4/ 5e

vyi Epfivx Fsvwglixxi/ P04579 Py|iqfsyvk/ V1G1W1 F4489;=1 Gsvtsvexi erh gsrxegx mrjsvqexmsr jsv syv irxmxmiw ger

fi jsyrh ex lxxt>22gspx1rix2yo2ir2Gspx0Kvsyt0sj0Gsqtermiw2mrhi|1lxq1 Mrxivrix gsqqyrmgexmsrw evi rsx wigyvi

erh Gspx hsiw rsx eggitx viwtsrwmfmpmx} jsv xli eggyvexi xverwqmwwmsr sj xlmw qiwweki1 Gsrxirx sj xlmw iqemp sv mxw

exxeglqirxw mw rsx pikepp} sv gsrxvegxyepp} fmrhmrk yrpiww i|tviwwp} tvizmsywp} ekviih mr {vmxmrk f} Gspx
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Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= sholCuhh0hv

Hqyldgr ho= pduwhv. 42 gh iheuhur gh 423; 39=35

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= U0H0H= Frqilupdflöq gh shwlflöq uhjlvwudgd0 SHOL/O/3;/984<

Qy} wiõsviw ryiwxvsw/

Piw gsqyrmgeqsw uyi wy wspmgmxyh hi jigle 532352534< vipexmze ep ewyrxs>

Wspmgmxyh wivzmgmsw teve Tvs}igxs qinsve evxivme TXPP0Efvive hi EXPP

Le wmhs vikmwxvehe ir ip wmwxiqe wexmwjegxsvmeqirxi fens pe vijivirgme TIPM0P04<0;95=1

Ir fvizi vigmfmvå pe gsvviwtsrhmirxi viwtyiwxe/ ewñ gsqs psw wmkymirxiw tewsw e viepm~ev1

Wmr sxvs tevxmgypev/ piw wepyheqsw exirxeqirxi1

Vih Ipígxvmge hi Iwteõe1

Tewis Gsrhi hi psw Kemxeriw/ 4;;1

Epgsfirhew +Qehvmh,1

Rs gsrxiwxi e iwxi gsvvis/ le wmhs kirivehs eyxsqåxmgeqirxi tsv yr etpmgexmzs1

---------------------------------------------------------------------------------------

Iwxi gsvvis ipigxv÷rmgs iwxå hmvmkmhs i|gpywmzeqirxi ep hiwxmrexevms s hiwxmrexevmsw

iwtigmjmgehsw } pe mrjsvqegm÷r gsrxirmhe ir íp iw gsrjmhirgmep } tvmzmpikmehe/ wmirhs

Yh1 gsrwgmirxi hip gevågxiv hi pe qmwqe1 Wm le vigmfmhs iwxi qirweni tsv ivvsv/ tsv

jezsv rsxmjñuyiwips mrqihmexeqirxi ep viqmxirxi tsv gsvvis ipigxv÷rmgs } tvsgihe e

wy ipmqmregm÷r hi qerive mrqihmexe1 Uyihe tvslmfmhs gyepuymiv yws/ vizmwm÷r/ hmjywm÷r/

hmwxvmfygm÷r s gstmehs rs eyxsvm~ehs hi iwxe mrjsvqegm÷r/ uyi/ wm wi tvshynive/

gsrwxmxymvñe yr mrgyqtpmqmirxs hi pe gsrjmhirgmepmheh1 Pew stmrmsriw/ gsrgpywmsriw i

mrjsvqegm÷r gsrxirmhew ir iwxi qirweni uyi rs wier vigsrsgmhew sjmgmepqirxi tsv pe

Gsqteõñe rs zmrgypevår e pe qmwqe } wi gsrwmhivevår gsqs rs wyqmrmwxvehew1

Qyglew kvegmew tsv wy gspefsvegm÷r1

Xlmw i0qemp mw mrxirhih srp} jsv mxw mrhmgexih ehhviww sv ehhviwwiw erh xli

mrjsvqexmsr gsrxemrih mr mx mw gsrjmhirxmep erh tvmzmpikih/ erh }sy evi sr rsxmgi sj

mxw wxexyw1Mj }sy lezi vigimzih xlmw i0qemp mr ivvsv tpiewi rsxmj} mqqihmexip} xli

wirhiv f} vitp} i0qemp erh hipixi mx mqqihmexip}1 Er} ywi/ vizmi{/ hmwwiqmrexmsr/

hmwxvmfyxmsr sv gst}mrk rsr eyxlsvmwih sj xlmw i qemp mw tvslmfmxih/ xs hs ws gsyph

fi e fviegl sj gsrjmhirgi1 Xli stmrmsrw/ gsrgpywmsrw erh mrjsvqexmsr mr xlmw qiwweki

xlex lezi rsx fiir sjjmgmepp} ewwyqih f} xli Gsqter} {mpp rsx fi fmrhmrk xs mx/ erh

{mpp fi yrhivwxssh ew rimxliv kmzir1 Xlero }sy jsv }syv gs0stivexmsr1

---------------------------------------------------------------------------------------

2

Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= sholCuhh0hv

Hqyldgr ho= pduwhv. 42 gh iheuhur gh 423; 39=38

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= U0H0H= Frqilupdflöq gh shwlflöq uhjlvwudgd0 SHOL/O/3;/9852

Qy} wiõsviw ryiwxvsw/

Piw gsqyrmgeqsw uyi wy wspmgmxyh hi jigle 532352534< vipexmze ep ewyrxs>

Wspmgmxyh wivzmgmsw teve Tvs}igxs qinsve evxivme TXPP0Efvive hi EXPP +5,

Le wmhs vikmwxvehe ir ip wmwxiqe wexmwjegxsvmeqirxi fens pe vijivirgme TIPM0P04<0;9631

Ir fvizi vigmfmvå pe gsvviwtsrhmirxi viwtyiwxe/ ewñ gsqs psw wmkymirxiw tewsw e viepm~ev1

Wmr sxvs tevxmgypev/ piw wepyheqsw exirxeqirxi1

Vih Ipígxvmge hi Iwteõe1

Tewis Gsrhi hi psw Kemxeriw/ 4;;1

Epgsfirhew +Qehvmh,1

Rs gsrxiwxi e iwxi gsvvis/ le wmhs kirivehs eyxsqåxmgeqirxi tsv yr etpmgexmzs1

---------------------------------------------------------------------------------------

Iwxi gsvvis ipigxv÷rmgs iwxå hmvmkmhs i|gpywmzeqirxi ep hiwxmrexevms s hiwxmrexevmsw

iwtigmjmgehsw } pe mrjsvqegm÷r gsrxirmhe ir íp iw gsrjmhirgmep } tvmzmpikmehe/ wmirhs

Yh1 gsrwgmirxi hip gevågxiv hi pe qmwqe1 Wm le vigmfmhs iwxi qirweni tsv ivvsv/ tsv

jezsv rsxmjñuyiwips mrqihmexeqirxi ep viqmxirxi tsv gsvvis ipigxv÷rmgs } tvsgihe e

wy ipmqmregm÷r hi qerive mrqihmexe1 Uyihe tvslmfmhs gyepuymiv yws/ vizmwm÷r/ hmjywm÷r/

hmwxvmfygm÷r s gstmehs rs eyxsvm~ehs hi iwxe mrjsvqegm÷r/ uyi/ wm wi tvshynive/

gsrwxmxymvñe yr mrgyqtpmqmirxs hi pe gsrjmhirgmepmheh1 Pew stmrmsriw/ gsrgpywmsriw i

mrjsvqegm÷r gsrxirmhew ir iwxi qirweni uyi rs wier vigsrsgmhew sjmgmepqirxi tsv pe

Gsqteõñe rs zmrgypevår e pe qmwqe } wi gsrwmhivevår gsqs rs wyqmrmwxvehew1

Qyglew kvegmew tsv wy gspefsvegm÷r1

Xlmw i0qemp mw mrxirhih srp} jsv mxw mrhmgexih ehhviww sv ehhviwwiw erh xli

mrjsvqexmsr gsrxemrih mr mx mw gsrjmhirxmep erh tvmzmpikih/ erh }sy evi sr rsxmgi sj

mxw wxexyw1Mj }sy lezi vigimzih xlmw i0qemp mr ivvsv tpiewi rsxmj} mqqihmexip} xli

wirhiv f} vitp} i0qemp erh hipixi mx mqqihmexip}1 Er} ywi/ vizmi{/ hmwwiqmrexmsr/

hmwxvmfyxmsr sv gst}mrk rsr eyxlsvmwih sj xlmw i qemp mw tvslmfmxih/ xs hs ws gsyph

fi e fviegl sj gsrjmhirgi1 Xli stmrmsrw/ gsrgpywmsrw erh mrjsvqexmsr mr xlmw qiwweki

xlex lezi rsx fiir sjjmgmepp} ewwyqih f} xli Gsqter} {mpp rsx fi fmrhmrk xs mx/ erh

{mpp fi yrhivwxssh ew rimxliv kmzir1 Xlero }sy jsv }syv gs0stivexmsr1

---------------------------------------------------------------------------------------
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Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Gh= sholCuhh0hv

Hqyldgr ho= grplqjr. 47 gh iheuhur gh 423; 3;=26

Sdud= Pdqxho Gh Ultxhu Phvwuhv

Dvxqwr= U0H0H= Frpxqlfdflöq gh vhuylflrv dihfwdgrv gh od shwlflöq SHOL/O/3;/984<

Gdwrv dgmxqwrv= SHOL/O/3;/984<b2220sgi> SHOL/O/3;/984<b2230sgi

Qy} wiõsviw ryiwxvsw>

Ehnyrxs ep tviwirxi gsvvis wi irgyirxve ip qete gsvviwtsrhmirxi e pew mrwxepegmsriw tvstmiheh hi VII ir pe ~sre ki

skvåjmge wspmgmxehe ir pe tixmgm÷r gsr vijivirgme TIPM0P04<0;95=1

Wm hiwie mrjsvqegm÷r e rmzip hi ^srew hi Mrjpyirgme s Gvy~eqmirxsw/ tvsgihe e wspmgmxevpe e xvezíw hi pe wmkymirxi hmvi

ggm÷r

lxxtw>22tipm1vii1iw2tipm2psksr1hsCyvpVihmvigxA2kiwxmsrTixmgmsriw2fywgevQshmjmgev1hsCryqVijivirgmeATIPM0P04<0

;95=(59hsgyqirxsA79565354(59gsqfsXmtsHsgyqirxsAHRM(59iqempAqvmuyiv(73mhsq1gsq

Tyihi izepyev pe exirgm÷r tviwxehe tsv VII hiwhi ip tsvxep {{{1tipm1vii1iw s eggihmirhs hmvigxeqirxi e xvezíw hi p

e hmviggm÷r lxxtw>22tipm1vii1iw2tipm2psksr1hsCyvpVihmvigxA2vippirevIrgyiwxe1hsCmhTixmgmsrATIPM0P04<0

;95=(59hsgyqirxsA79565354(59xmtsHsgyqirxsAHRM(59iqempAqvmuyiv(73mhsq1gsq(59xmtsIrgyiwxeA3

Wmr sxvs tevxmgypev/ piw wepyheqsw exirxeqirxi1

Vih Ipígxvmge hi Iwteõe1

Tewis Gsrhi hi psw Kemxeriw/ 4;;1

Epgsfirhew +Qehvmh,1

Rs gsrxiwxi e iwxi gsvvis/ le wmhs kirivehs eyxsqåxmgeqirxi tsv yr etpmgexmzs1

---------------------------------------------------------------------------------------

Iwxi gsvvis ipigxv÷rmgs iwxå hmvmkmhs i|gpywmzeqirxi ep hiwxmrexevms s hiwxmrexevmsw

iwtigmjmgehsw } pe mrjsvqegm÷r gsrxirmhe ir íp iw gsrjmhirgmep } tvmzmpikmehe/ wmirhs

Yh1 gsrwgmirxi hip gevågxiv hi pe qmwqe1 Wm le vigmfmhs iwxi qirweni tsv ivvsv/ tsv

jezsv rsxmjñuyiwips mrqihmexeqirxi ep viqmxirxi tsv gsvvis ipigxv÷rmgs } tvsgihe e

wy ipmqmregm÷r hi qerive mrqihmexe1 Uyihe tvslmfmhs gyepuymiv yws/ vizmwm÷r/ hmjywm÷r/

hmwxvmfygm÷r s gstmehs rs eyxsvm~ehs hi iwxe mrjsvqegm÷r/ uyi/ wm wi tvshynive/

gsrwxmxymvñe yr mrgyqtpmqmirxs hi pe gsrjmhirgmepmheh1 Pew stmrmsriw/ gsrgpywmsriw i

mrjsvqegm÷r gsrxirmhew ir iwxi qirweni uyi rs wier vigsrsgmhew sjmgmepqirxi tsv pe

Gsqteõñe rs zmrgypevår e pe qmwqe } wi gsrwmhivevår gsqs rs wyqmrmwxvehew1

Qyglew kvegmew tsv wy gspefsvegm÷r1

Xlmw i0qemp mw mrxirhih srp} jsv mxw mrhmgexih ehhviww sv ehhviwwiw erh xli

mrjsvqexmsr gsrxemrih mr mx mw gsrjmhirxmep erh tvmzmpikih/ erh }sy evi sr rsxmgi sj

mxw wxexyw1Mj }sy lezi vigimzih xlmw i0qemp mr ivvsv tpiewi rsxmj} mqqihmexip} xli

wirhiv f} vitp} i0qemp erh hipixi mx mqqihmexip}1 Er} ywi/ vizmi{/ hmwwiqmrexmsr/

hmwxvmfyxmsr sv gst}mrk rsr eyxlsvmwih sj xlmw i qemp mw tvslmfmxih/ xs hs ws gsyph

fi e fviegl sj gsrjmhirgi1 Xli stmrmsrw/ gsrgpywmsrw erh mrjsvqexmsr mr xlmw qiwweki

xlex lezi rsx fiir sjjmgmepp} ewwyqih f} xli Gsqter} {mpp rsx fi fmrhmrk xs mx/ erh

{mpp fi yrhivwxssh ew rimxliv kmzir1 Xlero }sy jsv }syv gs0stivexmsr1

---------------------------------------------------------------------------------------
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Madrid, 20 de febrero del 2018

IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
Avda Zarandoa nº 23
48015 BILBAO (VIZCAYA)

Asunto:
Solicitud servicios para Proyecto mejora arteria PTLL-Abrera de ATLL

REE/Ref: PELI-L-18-7629 REE/Expte: M2IL18020

Su/Ref: CT18_000021 Su/Expte:

Muy señores nuestros:

Como contestación a su solicitud de posibles servicios afectados de fecha
20/02/2018, les comunicamos que según la información aportada, pueden resultar
afectadas las siguientes instalaciones, propiedad de Red Eléctrica de España:

- Línea eléctrica a 400 kV PIEROLA VIC (400PIE-VIC) en su tramo aéreo

- Línea eléctrica a 400 kV RUBI VANDELLOS (400RUB-VAN) en su tramo
aéreo

Ténganse en cuenta nuestras instalaciones en el proyecto de referencia,
considerando que cualquier afección deberá estar conforme al Real Decreto
1955/2000 y al reglamento eléctrico correspondiente:

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado en
el Real Decreto 3151/1968.

Les recordamos que el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su artículo
162 establece, que para las líneas eléctricas aéreas, queda prohibida la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos, en las condiciones más
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de
dicha proyección.

Para las instalaciones sometidas al Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión aprobado en el Real Decreto 3151/1968 se deberá tener en cuenta que:

1) La altura mínima de los conductores al terreno, con máxima flecha vertical,
en las condiciones más desfavorables será de:

* 10,3 m. de conductores a rasantes de carretera para líneas de 400 kV

* 7,97 m. de conductores a cualquier punto del terreno para líneas de 400 kV
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2) En cruzamientos con ferrocarriles, las distancias mínimas entre los
conductores de la línea eléctrica en su posición de máxima flecha vertical y los
cables o hilos sustentadores en las condiciones más desfavorables serán:

* 6,3 m para líneas de 400 kV.

Si el ferrocarril no estuviese electrificado, la altura entre los conductores de
nuestra línea en su posición de máxima flecha vertical y las cabezas de los
carriles deberá ser como mínimo:

* 10,3 m para líneas de 400 kV.

3) En los cruzamientos de la línea con viales de comunicación o ferrocarriles,
los vanos de cruce y los apoyos que los delimitan deberán cumplir las
condiciones de seguridad reforzada impuestas en los artículos 32 y 33 del
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado mediante
el Real Decreto 3151/1968.

4) En caso de instalación de luminarias, la distancia mínima entre los
conductores de la línea eléctrica y la parta más alta de la luminaria situada
bajo ella, en las condiciones más desfavorables, será de:

* 7,3 m para líneas de 400 kV.

5) La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos situados
en zonas frecuentadas no será superior a 20 ohmios, y si los apoyos están
situados en zonas de pública concurrencia, además de no superar ese valor,
será obligatorio el empleo de electrodos de difusión o tomas de tierra en anillo
cerrado. En el caso de que su intervención, cambiase la clasificación del tipo de
apoyo según su ubicación, deberán notificarlo a Red Eléctrica para acometer
las acciones pertinentes.

Independientemente del reglamento de aplicación, los movimientos de tierra que se
realicen en el entorno de los apoyos deberán efectuarse a una distancia suficiente
que garantice la estabilidad de los mismos. En la mayoría de los casos, no existirá
afección a más de 25 metros de la parte más próxima del apoyo. En caso de
requerirse algún tipo de excavación o movimiento de tierras a una distancia inferior,
deberá solicitar conformidad previa a Red Eléctrica de España. En cualquier caso,
se adoptarán las medidas para garantizar la estabilidad de los taludes, evitando la
erosión, lavado o desmoronamiento del terreno.

Respecto a la instalación de posibles conducciones bajo tierra (agua, gas, etc.) les
recomendamos que ninguna canalización subterránea diste menos de 20 m a la
pata más desfavorable del apoyo para que, de esta forma, quede asegurada la no
interferencia de dichas canalizaciones con el sistema de puesta a tierra del apoyo,
minimizando así los posibles efectos derivados del drenaje de sobretensiones al
terreno a través de dicho sistema de puesta a tierra.

Cualquier actuación en la zona de influencia de la línea debe garantizar la
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servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica con el alcance que se determina en
la Ley 54/1997 de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto
1955/2000 que, entre otros requisitos, establecen el derecho de paso o acceso para
atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica
y corte de arbolado, si fuera necesario.

Independientemente de estas indicaciones deberán tener en cuenta la normativa
municipal, autonómica, estatal y comunitaria vigente relativa a esta materia.

Por otra parte, la información de la presente comunicación resulta independiente de
la necesaria resolución de los procedimientos de acceso y conexión que según el
RD1955/2000, deben completarse para las instalaciones de generación que vayan a
conectarse a la red.

Les adjuntamos un plano en planta con la traza de las instalaciones.

Una vez que el proyecto sea definitivo en el entorno de las líneas, les solicitamos
que nos envíen información suficiente (memoria y planos) para comprobar si se
produce alguna afección a nuestras instalaciones y verificar el cumplimiento de las
condiciones técnicas anteriormente citadas, así como realizar la valoración
correspondiente en caso de requerirse supervisión.

Por si fuera de su interés, les comunicamos que, tanto el número de apoyo como el
código de la línea de Red Eléctrica, están indicados en una placa de color azul
colocada en uno de los montantes de la línea, en una etiqueta con código de barras
o directamente en una de las peanas.

Puede dirigirse para ello a la dirección de correo electrónico
mantenimientolineas@ree.es.

Sin otro particular le saluda atentamente

Adjunto: lo indicado
Nota.-Rogamos indiquen en su escrito nuestra referencia.

20 de febrero del 2018

Imagen correspondiente a la solicitud PELI-L-18-7629 registrada el 20/02/2018 para las coordenadas UTM

seleccionadas (Xmin=909546,Ymin=4608058),( Xmax=910179,Ymax=4609183) Huso 30 Sist.Ref=ETRS89,

definiendo una zona de 633x1124 metros.

Si detecta algun problema en la visualización de la imagen puede reportar la anomalía a la dirección de correo

electrónico mantenimientolineas@ree.es.
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Madrid, 20 de febrero del 2018

IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
Avda Zarandoa nº 23
48015 BILBAO (VIZCAYA)

Asunto:
Solicitud servicios para Proyecto mejora arteria PTLL-Abrera de ATLL (2)

REE/Ref: PELI-L-18-7630 REE/Expte: M2IL18021

Su/Ref: CT17_000112 Su/Expte:

Muy señores nuestros:

Como contestación a su solicitud de posibles servicios afectados de fecha
20/02/2018, les comunicamos que según la información aportada, pueden resultar
afectadas las siguientes instalaciones, propiedad de Red Eléctrica de España:

- Línea eléctrica a 220 kV CAN JARDI PIEROLA (220CJD-PIE) en su tramo
aéreo

Ténganse en cuenta nuestras instalaciones en el proyecto de referencia,
considerando que cualquier afección deberá estar conforme al Real Decreto
1955/2000 y al reglamento eléctrico correspondiente:

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado en
el Real Decreto 3151/1968.

Les recordamos que el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su artículo
162 establece, que para las líneas eléctricas aéreas, queda prohibida la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos, en las condiciones más
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de
dicha proyección.

Para las instalaciones sometidas al Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión aprobado en el Real Decreto 3151/1968 se deberá tener en cuenta que:

1) La altura mínima de los conductores al terreno, con máxima flecha vertical,
en las condiciones más desfavorables será de:

* 8,5 m. de conductores a rasantes de carretera para líneas de 220 kV

* 6,77 m. de conductores a cualquier punto del terreno para líneas de 220 kV

2) En cruzamientos con ferrocarriles, las distancias mínimas entre los
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conductores de la línea eléctrica en su posición de máxima flecha vertical y los
cables o hilos sustentadores en las condiciones más desfavorables serán:

* 4,5 m para líneas de 220 kV.

Si el ferrocarril no estuviese electrificado, la altura entre los conductores de
nuestra línea en su posición de máxima flecha vertical y las cabezas de los
carriles deberá ser como mínimo:

* 8,5 m para líneas de 220 kV.

3) En los cruzamientos de la línea con viales de comunicación o ferrocarriles,
los vanos de cruce y los apoyos que los delimitan deberán cumplir las
condiciones de seguridad reforzada impuestas en los artículos 32 y 33 del
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado mediante
el Real Decreto 3151/1968.

4) En caso de instalación de luminarias, la distancia mínima entre los
conductores de la línea eléctrica y la parta más alta de la luminaria situada
bajo ella, en las condiciones más desfavorables, será de:

* 5,5 m para líneas de 220 kV.

5) La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos situados
en zonas frecuentadas no será superior a 20 ohmios, y si los apoyos están
situados en zonas de pública concurrencia, además de no superar ese valor,
será obligatorio el empleo de electrodos de difusión o tomas de tierra en anillo
cerrado. En el caso de que su intervención, cambiase la clasificación del tipo de
apoyo según su ubicación, deberán notificarlo a Red Eléctrica para acometer
las acciones pertinentes.

Independientemente del reglamento de aplicación, los movimientos de tierra que se
realicen en el entorno de los apoyos deberán efectuarse a una distancia suficiente
que garantice la estabilidad de los mismos. En la mayoría de los casos, no existirá
afección a más de 25 metros de la parte más próxima del apoyo. En caso de
requerirse algún tipo de excavación o movimiento de tierras a una distancia inferior,
deberá solicitar conformidad previa a Red Eléctrica de España. En cualquier caso,
se adoptarán las medidas para garantizar la estabilidad de los taludes, evitando la
erosión, lavado o desmoronamiento del terreno.

Respecto a la instalación de posibles conducciones bajo tierra (agua, gas, etc.) les
recomendamos que ninguna canalización subterránea diste menos de 20 m a la
pata más desfavorable del apoyo para que, de esta forma, quede asegurada la no
interferencia de dichas canalizaciones con el sistema de puesta a tierra del apoyo,
minimizando así los posibles efectos derivados del drenaje de sobretensiones al
terreno a través de dicho sistema de puesta a tierra.

Cualquier actuación en la zona de influencia de la línea debe garantizar la
servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica con el alcance que se determina en
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la Ley 54/1997 de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto
1955/2000 que, entre otros requisitos, establecen el derecho de paso o acceso para
atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica
y corte de arbolado, si fuera necesario.

Independientemente de estas indicaciones deberán tener en cuenta la normativa
municipal, autonómica, estatal y comunitaria vigente relativa a esta materia.

Por otra parte, la información de la presente comunicación resulta independiente de
la necesaria resolución de los procedimientos de acceso y conexión que según el
RD1955/2000, deben completarse para las instalaciones de generación que vayan a
conectarse a la red.

Les adjuntamos un plano en planta con la traza de las instalaciones.

Una vez que el proyecto sea definitivo en el entorno de las líneas, les solicitamos
que nos envíen información suficiente (memoria y planos) para comprobar si se
produce alguna afección a nuestras instalaciones y verificar el cumplimiento de las
condiciones técnicas anteriormente citadas, así como realizar la valoración
correspondiente en caso de requerirse supervisión.

Por si fuera de su interés, les comunicamos que, tanto el número de apoyo como el
código de la línea de Red Eléctrica, están indicados en una placa de color azul
colocada en uno de los montantes de la línea, en una etiqueta con código de barras
o directamente en una de las peanas.

Puede dirigirse para ello a la dirección de correo electrónico
mantenimientolineas@ree.es.

Sin otro particular le saluda atentamente

Adjunto: lo indicado
Nota.-Rogamos indiquen en su escrito nuestra referencia.

20 de febrero del 2018

Imagen correspondiente a la solicitud PELI-L-18-7630 registrada el 20/02/2018 para las coordenadas UTM

seleccionadas (Xmin=909892,Ymin=4606717),( Xmax=910982,Ymax=4608039) Huso 30 Sist.Ref=ETRS89,

definiendo una zona de 1089x1323 metros.

Si detecta algun problema en la visualización de la imagen puede reportar la anomalía a la dirección de correo

electrónico mantenimientolineas@ree.es.

Pº. Conde de los Gaitanes,177 Telf. 91 650 85 00 / 20 12 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU CIF. A-85309219

28109 Alcobendas. Madrid Fax. 91 650 45 42 / 76 77 Registro Mercantil de Madrid - Tomo 25.097

www.ree.es Folio 195 Sección 8 Hoja M-452031



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 15 – Expropiacions i serveis afectats 

    

 
    1 

 

 

                                                                                                

APÈNDIX NÚM. 3 – PLÀNOLS DE SERVEIS AFECTATS



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 15 – Expropiacions i serveis afectats 

    

 
    2 

 

 



72.00

72.00

72.00

68.00

70.00

70.00

66.00

64.00

62.00

60.00

60.00

62.00

66.02

64.00

62.00

64.00

66.02

68.00

68.00

66.00

66.00

62.00

64.00

62.79

62.36

61.24

64.29

64.36

64.26

65.69

67.14

68.05

72.50

73.00

72.00

60.65

73.75

74.87

74.23

74.46

74.03

70.65

67.78

70.50

69.86

67.46

62.15

62.15

62.29

62.29

70.55

70.15

69.92

68.47

74.98

74.06

72.53

70.65

58.61

58.61

58.63

60.31

65.14

65.14

58.64

67.09

68.43

60.30

60.29

60.31

60.30

71.25

73.00

72.72

71.41

71.04

71.34

70.56

71.33

71.60

71.99

71.98

71.72

71.50

71.39

69.90

70.15

70.39

68.70

68.98

70.98

71.22

70.74

71.74

70.67

68.69

68.74

68.86

63.56

66.78

63.32

64.08

63.20

66.58

67.02

63.58

61.72

62.10

72.31

72.17

72.24

72.20

72.27

72.25

72.37

72.44

72.54

72.35

72.54

72.54

72.67

72.58

72.86

72.92

73.04

72.97

72.99

73.32

73.34

73.36

73.39

73.35

73.55

73.46

73.30

73.13
72.89

72.66

72.98

72.68

72.70

72.76

72.71

72.69

72.75

72.72

72.82

72.76

72.38

72.34

72.31

72.28

72.64
72.63

72.44

72.37

72.61

73.44

67.95

64.01

58.63

60.35

60.31

58.64

67.09
68.43

68.66

66.61

65.5665.69

65.81

65.99

65.96

65.68

65.3665.51

65.5065.24
65.51

65.51

66.2766.13

66.2766.14

65.94

65.43

65.64

65.44

65.31

64.68

64.65

64.65

63.25

62.11

64.90

66.6666.72
66.6066.73

66.66

66.83

67.15

67.21
67.2167.07

66.77

66.82

66.86

66.92

66.98
66.97

67.02

67.16

67.09

67.46

67.64

67.67

68.24

68.35

68.1468.28

68.04
68.1968.17

67.70
67.73

67.45

67.41

67.49

67.26

67.17

67.13

67.12

66.90

66.66

65.72

65.66

65.73

64.82

64.83

64.80

64.61

64.06

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25

64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33
64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.3264.32

64.08

64.34

64.08

64.02

60.94

67.26
67.13

67.04

59.99

67.92

65.91

65.83

66.71

68.43

71.83

71.85

62.15

72.63

73.12

72.77

72.07

72.38

72.42

72.49

72.21

72.08

72.05

71.75

72.32

71.75

71.40

71.80

71.82

71.95

72.11

72.12

72.14

71.20

71.06

72.44

72.42

71.68

72.13

70.81

70.83

70.97

70.76

63.80

63.77

63.79

63.74

64.04

64.31

64.26

64.29

64.22

64.14

64.14

64.80

65.14

65.68

66.41

66.51

66.96

65.51

64.75

65.10

65.36

64.56

64.36

64.19

64.61

64.19

63.90

64.27

64.17

64.51

64.71

64.34

64.49

64.78

64.57

64.39

66.39

66.56

64.51

64.33

64.46

64.42

66.42

64.44

64.27

64.37

66.05

64.41

64.47

63.87

64.00

64.00

64.20

66.00

64.13

65.87

66.47

68.02

68.26

68.01

67.34

66.90

66.88

66.90
66.78

65.99
66.04

65.85

66.13

64.87

63.88

63.22

63.16

63.17

66.45

66.50

66.08

64.33

64.73

65.26

66.48

66.27

67.30

67.31

67.19

67.11

66.75

67.04

66.98

66.88

66.29

66.09

65.05

64.16

63.66

63.87

63.38

63.20

63.15

64.29

67.97

67.94

68.77

70.39

71.67

71.41

71.75

70.67

REPARTIMENT

TORRE DE 

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

PK 0+002.16

ARQUETA DERIVACIÓ

PK 0+062.72

CABALÍMETRE

PK 0+225.21

DESGUÀS 01

PK 0+354.00

VENTOSA 01

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
2

CT

DN100 PVC

PK 0+021.17

CT

DN100 PVC

PK 0+045.20

CT

DN100 PVC

PK 0+075.30

IF

DN1000 PEAD

PK 0+218.23

IMT

DN1000 PEAD

PK 0+222.86

CS

DN900 PRFV

PK 0+243.87

CS

DN800 PRFV

PK 0+247.23

IPE

DN1700 FACX

PK 0+375.44

IPE

DN1700 FACX

PK 0+372.51

CS

DN800 PRFV

PK 0+391.79

ELE

DN100 PVC

PK 0+155.07

ELE

CABLE AERI

PK 0+243.50

PK 0+002.16

Arqueta Derivació

PK 0+048.76

Cabalímetre

PK 0+221.86

Desguás 01

PK 0+354.00

Ventosa 01

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

01 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

1



POU

62.00

64.00

64.00

62.00

62.00

62.00

62.00

60.00

60.00

62.00

64.00

63.76

62.36

61.24

60.98

60.36

64.16

64.08

64.29

64.36

64.26

64.01

63.98

61.10

61.83

61.43

61.19

60.83

62.11

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25

64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33

64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.19

64.18

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.3264.32

64.08

64.34

64.08

64.02

64.05

64.07

64.05

64.11

64.03

64.24

63.77

64.01

64.04

64.01

64.00

64.02

64.03

64.07

64.02

64.01

64.04

64.07
64.04

64.04

64.03

64.03

64.03

64.06

62.03

60.94

59.99

60.86

61.03

60.64

64.84

64.28

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

63.71

63.32

62.98

62.90

62.55

62.42

62.59

62.69

62.23

62.01

61.80

61.67

61.28

61.33

61.63

61.81

61.33

61.15

60.97

60.73

60.40

60.27

60.18

60.31

60.53

60.73

61.17

60.63

60.20

59.92

60.30

60.29

60.40

60.69

60.62

60.09

60.09

60.11

59.95

59.32

62.93

62.35

62.20

62.44

62.45

62.14

61.00

60.68

60.61

62.07

61.94

61.60

61.99

61.42

61.46

61.24

62.03

61.69

61.52

61.73

62.40

62.43

62.41

61.73

61.67

61.50

62.87

62.88

61.88

62.87

62.02

61.98

60.97

61.16

61.24

61.25

61.20

61.18

61.70

62.04

61.51

60.95

60.99

61.02

60.69

60.63

60.91

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0

0

+

8

0

0

PK 0+648.11

DESGUÀS 02

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
1

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

DN1700 FACX

DN1700 FACX

CS

DN800 PRFV

PK 0+391.79

IMT

DN1000 PEAD

PK 0+427.83

CT

DN100 PVC

PK 0+457.26

CT

DN100 PVC

PK 0+621.96

CT

DN100 PVC

PK 0+714.51

EDAR

DN850

PK 0+769.82

PK 0+648.11

Desguás 02

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

02 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

2



POU

64.00

64.00

62.00

66.00

64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

62.00

65.25

65.99

65.38

62.53

61.88

61.54

65.49

63.88

63.45

65.87

63.98

63.88

63.55

65.23

64.24

61.54

66.14

63.15

63.70

63.79

63.99

62.02

62.12

63.10

62.57

62.55

62.48

62.30

62.40

62.88

60.98

61.79

61.84

61.63

61.60

61.63

61.79

61.85

62.04

62.88

63.49

62.88

62.52

62.37

62.67

62.67

63.06

63.30

63.51

63.40

63.47

63.66

63.75

64.50

65.14

65.20

64.30

64.31

64.25

63.87

63.75

64.28

63.90
63.85

64.36

63.79

63.47

63.97

63.61

63.49

63.48

63.51

63.82

63.32

63.20

63.68

63.26

63.20

62.77

62.84

63.19

62.98

62.76

62.56

62.67

62.97

62.91

62.94

62.92

63.10

62.94

62.96

65.11

64.78

64.50

62.57

62.16

62.67

61.66

61.33

60.99

61.02

60.87

63.24

61.77

61.06

61.25

61.08

59.65

61.34

61.41

61.4461.44

61.14

61.47

63.35

61.35

61.13

61.31

61.06

60.51

66.45

61.10

61.21

63.60

61.45

61.51

61.85

61.98

63.03

62.88

63.93

64.04

64.01

63.89

63.04

62.81

63.77

64.98

65.30

64.63

64.56

65.27

65.52

64.84

64.28

63.86

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

PK 1+168.90

DESGUÀS 03

PK 0+888.88

VENTOSA 02

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
2

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

EDAR

DN850

PK 0+998.63

EDAR

DN850

PK 1+180.00

PK 1+168.90

Desguás AN18

PK 0+888.88

Ventosa 02

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

03 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

3



62.00

62.00

62.0062.00

62.70

62.71

62.75

62.59

62.15

62.25

62.22

62.31

61.98

62.14

62.18

62.11

63.82

63.80

63.97

63.19

63.16

63.33

63.19

63.16

63.33

63.68

63.66

63.83

62.22

62.31

62.35

62.21

62.15

62.32

62.31

62.32

62.48

62.28

62.30

62.21

62.58

62.44

63.69

62.41

62.43

63.20

63.18

63.82

61.81

61.90

61.94

62.02

61.68

61.70

61.68

61.72

61.68

61.70

61.63

61.67

61.70

61.82

61.78

61.78

61.80

61.85

61.88

61.99

61.75

61.75

61.90

62.07

62.13

61.99

62.28

62.24

62.26

62.14

62.06

62.10

62.19

62.06

61.90

62.05

62.09

62.06

62.01

61.92

61.91

61.52

61.41

61.63

61.81

61.90

61.79

61.84

61.63

61.60

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

CS

DN800 PRFV

PK 1+480.00

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

04 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

4



64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

64.29

64.29

64.24

64.08

63.58

63.40

63.39

63.83

63.91

64.04

64.13

64.22

64.15

60.38

60.41

60.53

60.28

59.95

63.22

63.25

63.37

63.12

62.79

62.70

62.78

63.01

63.15

63.31

63.36

63.48

65.02

65.06

64.98

64.95

64.94

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.44
64.28

64.50

64.31

64.09

63.98

64.06

64.01

64.18

64.17

64.16

64.21

64.01

64.02

63.89

63.39

63.99

64.22

64.07

64.09

64.09

64.14

64.07

64.06

64.07

63.96

63.97

63.96

63.85

63.95

63.91

63.94

64.00

63.91

63.85

63.80

63.63

63.74

63.82

63.85

63.74

63.57

63.57

63.49

63.26

63.41

63.41

63.30

63.28

63.19

62.48

62.57

64.27

64.27

64.27

62.26

62.30

62.81

63.06

62.94

62.91

62.84

62.78

62.57

62.31

62.22

62.31

62.35

62.21

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

PK 1+657.21

VENTOSA 03

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CT

DN100 PVC

PK 1+296.00

GAS

DN1000 PEAD

PK 1+625.56

PK 1+657.21

Ventosa AN18

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

05 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

5



64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

68.00

68.00

70.00

68.00

66.00

64.00

63.40

63.35

63.33

64.78

64.30

63.32

63.27

63.20

63.31

63.78

63.28

63.25

64.04

64.13

64.22

64.15

68.99

69.25

69.95

70.05

69.95

69.80

69.75

69.60

67.84

64.95

64.94

64.87

64.92

65.11

67.99

69.66

69.63

69.54

69.75

69.73

69.73

69.82

69.31

68.83

68.64

68.26

67.72

67.65

67.98

68.22

68.29

68.30

68.31

68.39

68.36

68.42

68.62

68.73

68.75

68.74

68.11

68.16

68.81

69.23

68.83

68.69

68.80

68.76

68.54

68.50

68.59

68.53

68.63

68.70

68.60

68.58

68.28

68.53

68.66

68.88

68.85

68.97

69.25

69.10

68.75

68.67

68.50

68.46

67.83

68.15

68.45

67.29

67.46

67.53

67.24

66.79

66.45

65.99

66.43

67.03

67.21

66.27

65.90

65.57

65.36

64.84

65.03

65.43

65.75

65.45

65.26

64.63

64.61
64.41

64.67

64.91

65.02

64.90

64.66

64.35

64.29

64.25

64.17

64.22

64.28

64.32

63.35

63.32

63.42

64.20

64.37

64.42

64.41

63.50

64.66

64.82

64.83

65.11

64.11

64.13

65.12

63.92

63.87

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.28

TORRENT

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

PK 2+261.40

VENTOSA 04

PK 2+298.22

DESGUÀS 04

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
7

PK 2+261.40

Ventosa 04

PK 2+298.22

Desguás 04

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

AN18

06 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

6



64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

74.00

70.00

68.00

64.80

63.32

63.31

63.78

63.28

63.69

63.20

63.25

63.40

63.89

63.33

63.79

63.30

63.27

63.00

63.04

63.59

64.39

62.79

62.77

63.46

63.24

63.06

62.81

63.25

63.25

62.70

62.18

63.69

62.20

63.69

63.19

63.25

63.69

63.07

63.15

63.25

63.19

63.69

73.65

73.20

72.89

64.14

64.28

64.35

64.18

64.13

64.42

64.64

63.74

63.64

63.58

64.22

63.92

63.72

63.61

73.31

73.42

73.42

73.26

74.10

73.77

73.86

73.48

73.68

73.72

73.72

73.33

68.88

68.89

68.75

68.95

70.32

64.53

64.05

65.25

65.10

64.66

64.18

63.81

63.78

63.97

64.14

64.17

64.00

63.88

64.00

64.28

64.11

64.02

64.12

64.08

64.22

63.87

63.40

64.11

64.18

64.19

64.43

64.50

64.67

64.01

63.76

63.60

63.34

63.29

63.00

63.06

62.93

63.52

63.15

62.97

63.52

63.69

64.45

64.59

64.66

64.71

64.71

64.61

64.79

64.60

64.65

64.64

64.64

64.53

64.51

64.01

63.69

64.73

68.79

68.55

68.93

68.87

68.90

68.64

68.96

68.43

68.78

68.66

67.93

64.31

64.13

64.14

64.02

63.60

63.4963.49

63.49
63.48

63.52

63.49

64.89

64.45

64.72

64.33

64.22

63.97

64.57

64.45

63.97

64.70

64.35

64.31

64.15

64.25

64.26

64.81

64.10

64.79

64.17

63.53

63.40

63.36

63.37

64.05

63.89

64.16

63.98

64.59

64.59

64.54

64.54

64.08

64.17

64.24

64.23

63.94

63.80

63.94

63.94

63.45

63.89

2

+

3

0

0

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

2+721.54

ARQUETA CONNEXIÓ

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CT

AEREO

PK 2+726.37

2+721.54

Arqueta Connexió

PK 2+298.22

Desguás 04

AN18.dwg

0

SERVEIS AFECTATS

PLANTA GENERAL

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

A18

07 07

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

NOVA CANONADA

ARQUETES

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFONICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNEA ELECTRICA

SERVEIS AFECTATS

7



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

1 
   1 

 

 

                                                                                                

ANNEX Nº 16. MEMÒRIA AMBIENTAL  



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

2 
   2 

 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

3 
   3 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................ 5 

2. NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL JUSTIFICADA SEGONS 
NORMATIVA VIGENT ....................................................................................................................... 5 

2.1 JUSTIFICACIÓ PER LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE .............................................. 6 
2.2 JUSTIFICACIÓ PER LA UBICACIÓ DEL PROJECTE ............................................................... 7 
2.3 JUSTIFICACIÓ PER L’IMPACTE DEL PROJECTE .................................................................. 8 

3. OBJECTIU ............................................................................................................................... 8 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE ................................................................................ 8 

5. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES PREVISTES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
 9 

6. INVENTARI AMBIENTAL ........................................................................................................ 9 

6.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA .................................................................................................. 9 
6.2 CLIMA ........................................................................................................................... 9 
6.3 GEOLOGIA .................................................................................................................... 9 
6.4 HIDROLOGIA ............................................................................................................... 10 
6.4.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL ............................................................................................ 10 
6.4.2 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA .......................................................................................... 10 
6.5 COMUNITATS VEGETALS .............................................................................................. 10 
6.6 FAUNA ........................................................................................................................ 12 
6.7 ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL. ENPE Y XARXA NATURA 2000. .............. 12 
6.8 PATRIMONI CULTURAL.................................................................................................. 13 
6.9 USOS DEL SÒL ............................................................................................................ 13 
6.10 INUNDACIÓ .................................................................................................................. 13 
6.11 PLANEJAMENT I ESTRUCTURA TERRITORIAL .................................................................. 13 

7. AVALUACIÓ EFECTES PREVISIBLES ................................................................................ 14 

7.1 FASE DE CONSTRUCCIÓ ............................................................................................... 14 
7.2 FASE D’EXPLOTACIÓ .................................................................................................... 15 

8. MESURES PREVENTIVES I CORRECTIVES ...................................................................... 15 

8.1 BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN OBRA ................................................................... 15 
8.2 SELECCIÓ DE SUBMINISTRADORS I CONTRACTISTES ...................................................... 16 
8.3 MESURES PER A PRESERVAR LA QUALITAT DEL SÒL I LES AIGÜES ................................... 16 
8.4 MESURES PER A LA PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES, VEGETACIÓ I FAUNA, XARXA NATURA 

2000. 16 
8.5 MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA . 17 
8.6 RISCOS I MOLÈSTIES INDUÏBLES: SOROLLS .................................................................... 17 
8.7 RISCOS PER A LA SALUT ............................................................................................... 17 

9. SEGUIMENT AMBIENTAL .................................................................................................... 17 

9.1 FASE PRÈVIA A L’INICI D’OBRA ...................................................................................... 18 
9.2 FASE D’OBRA .............................................................................................................. 18 
9.3 INDICADORS DE CONTROL ........................................................................................... 19 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

4 
   4 

 

 
 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 
 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

5 
   5 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Amb l'objectiu d'avaluar les repercussions que puguin tenir determinats projectes i activitats 

sobre l'entorn, la legislació ambiental vigent exigeix la necessitat o no de realitzar un 

procediment d'Avaluació Ambiental previ a la seva execució. Des del punt de vista legislatiu, 

aquests qualsevol tràmit s'ambienta estan regulats per: 

Normativa de la Unió Europea:  

• Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, 

per la qual es modifica la Directiva 2011/92/UE(pendent de transposició). 

• Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 

2011 relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient (que deroga la Directiva 85/337/CEE, per a 

determinats projectes i instal·lacions modificada per la Directiva 97/11/CE, per a 

determinats projectes i instal·lacions). 

 Normativa estatal:  

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental  

Normativa catalana:  

• Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 

2. NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL JUSTIFICADA SEGONS 

NORMATIVA VIGENT 

 

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, -com a normativa més estricta 

en quant a estudis d’impacte ambiental-, estableix en quins projectes es obligatori realitzar 

un estudi d’impacte ambiental, y en que altres, segons les característiques del projecte, no 

es requereix el tràmit d’avaluació d’impacte, d'acord amb l'article 7 de dita llei:  

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.  

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 

siguientes proyectos:  

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 

órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios 

del anexo III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 

anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 

umbrales establecidos en el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 

2000.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 

anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 

autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
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6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 

anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno 

de los proyectos considerados.  

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 

o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no 

sea superior a dos años.” 

En aquest cas al projecte no li es d’aplicació el tràmit d’avaluació ambiental, ja que no 

s’inclou en cap dels supòsits del Grup 7, ni del Grup 9 de l’Annex I, ni en el Grup 8 de 

l'annex II (Grups en on s'inclouen projectes en matèria d'aigües i de instal·lacions de 

conduccions d'aigua):  

“ANEXO I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada 

en el título II, capítulo II, sección 1.ª 

 ... 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

 ... 

13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de 

más de 800 mm y una longitud superior a 10 km. 

ANEXO II Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 

regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª 

 ... 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua 

 ... 

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más 

de 800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo 

I).” 

En aquest cas concret, al projecte no li és d’aplicació el tràmit d’avaluació ambiental, ja que 

no s’inclou en cap dels supòsits inclosos a l’annex I, i a més, segons els criteris  definits a 

l’annex III (característiques del projecte, ubicació i característiques de l’impacte potencial 

del mateix), i com s’analitza en detall a continuació, donat que les instal·lacions i canonades 

projectades no afecten a zones especialment sensibles, designades en aplicació de les 

Directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, ni zones humides incloses en la “Lista del Convenio de 

Ramsar”, el present projecte tampoc requereix l’esmentat tràmit d’avaluació d’impacte 

ambiental. 

A continuació s’analitza els criteris de l’annex III. 

2.1 Justificació per les característiques del projecte 

 

Segons el punt 1 de l’Annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, des de el punt de vista de les Característiques del Projecte s’ha de considerar: 

a) Les dimensions del projecte: El projecte consisteix en una canonada soterrada de 

2.721,54 m d'acer i les corresponents arquetes repartides al llarg d'aquesta per a 

albergar vàlvules i realitzar tasques de manteniment 

 

b) L’acumulació amb altres projectes: Aquest projecte no suposarà cap impacte 

negatiu per acumulació d’altres projectes, sinó al contrari, millorarà el 

subministrament d’aigua a la població del municipi. 

 

c) La utilització de recursos naturals: Els únics recursos naturals que es veuran 

afectats seran els excedents de terra que s’hauran d’extreure de per a realitzar les 

rases i col·locar les noves canonades i arquetes soterrades. Aquest sobrant de 

terres, si no es poden utilitzar a l’obra o a obres properes, s’hauran de portar a 

abocador controlat. Un cop executada l’obra, aquesta no suposarà la utilització de 

cap recurs natural de la zona on es desenvolupa el projecte. 

 

d) La generació de residus: igualment, només es generaran residus durant la fase 

d’obres del projecte (restes d’embalatges, els excedents de terres, la runa generada 

durant tasques de demolició, els residus generats per els propis treballadors, ... ). 

Cada tipus de residu es gestionarà tal i com estableix la normativa vigent. 
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e) Contaminació i altres inconvenients: A més dels residus generats, també s’ha de 

tenir en compte que el projecte pot comportar altra tipus de contaminació e 

inconvenients, destacant: 

 

- Les emissions atmosfèriques: procedents bàsicament de la circulació de vehicles 

i altra maquinaria que s’utilitzi  a l’obra. S’ha de considerar, però, que 

l’increment d’aquestes emissions seran puntuals i menyspreable, sense cap 

incidència en relació a l’actual. 

 

- L’increment dels nivells acústics: aquests increments també deguts a la 

circulació de vehicles i resta de maquinaria i mitjans auxiliars utilitzats a l’obra. 

Considerant els nivells sonors actuals que es registren a la zona l’impacte 

acústic per aquesta causa també es pot considerar puntual i mínim. 

 

f) El risc d’accidents, considerant en particular les substàncies i les tecnologies 

utilitzades: El risc d’accidents, si s’utilitzen els materials adequats, es segueixen les 

diverses metodologies establertes, i es compleix la normativa vigent, serà mínim, ja 

que la instal·lació de noves canonades i arquetes , no hauria d’implicar cap perill 

fora dels habituals als nuclis urbans.  

 

Per la qual cosa, aquest projecte no s’inclou dintre de cap dels suposis del punt 1 de l’Annex 

III de la Llei 21/2013: es de escassa entitat, no acumula negativament amb altres 

projectes, i no utilitza recursos naturals, suposant una generació de residus, contaminació i 

riscos d’accidents mínim i menyspreables. 

2.2 Justificació per la ubicació del projecte 

 

Segons el punt 2 de l’Annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, des de el punt de vista de la Ubicació del Projecte s’ha de considerar  la 

sensibilitat ambiental de les àrees geogràfiques que poden veure’s afectades per el mateix, 

tenint en compte en particular: 

a) L’ús existent del sòl: el principal ús de les zones afectades per les obres són 

parcel·les agrícoles o zones verdes. Un cop acabades les obres l'ús de sòl no es 

veurà afectat pel que no suposaran cap contradicció ni modificació d'especial 

importància en relació al planejament urbanístic vigent en el terme municipal afectat 

pel projecte. 

 

b) L’abundància relativa, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de 

l’àrea: Un cop executats els treballs, obertes les rasses i tancades, fetes les 

excavacions i executades les arquetes, es repararan les superfícies afectades, ferms, 

camins de formigó o terra, etc., i es restaurà l’entorn per a garantir la seva 

integració paisatgística. 

 

c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb especial atenció a les àrees següents: 

1. Aiguamolls: No s’afecta a capa zona humida catalogada segons l’Inventari de 

Zones Humides de Catalunya. 

2. Zones costaneres: El projecte no afecta a zones costaneres. 

3. Àrees de muntanya i de bosc: no afecta específicament a zones de muntanya ni 

bosc dens (encara que per a executar algun treball s’afecta a petites zones 

forestals, aquestes es consideren d’escassa importància, i no masses forestals 

d’especial rellevància). 

4. Reserves naturals i parcs: el projecte no afectarà parcs ni reserves naturals. El 

LIC i ZEPA, denominat Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat (inclòs al PEIN 

i Xarxa Natura 2000) és la zona més propera, en concret l'àrea corresponent a 

la llera del Riu Llobregat. En cap de les fases del projecte s'ocupa la zona. 

5. Àrees classificades o protegides per la legislació de l’Estat o de les comunitats 

autònomes; llocs Xarxa Natura 2000: veure punt 4 

6. Àrees en les quals s’han excedit els objectius de qualitat mediambiental que 

estableix la legislació comunitària: No existeix cap àrea qualificada com a tal que 

pugui veure’s afectada per el present projecte. 

7. Àrees de gran densitat demogràfica: La població del municipi no es veurà 

afectada negativament ja que el subministrament d’aigua es garanteix en tot 

moment. 

8. Paisatges amb significació històrica, cultural i/o arqueològica: Es considera que 

el projecte no afecta cap element singular del patrimoni històric, cultural i / o 

arqueològic de la zona. Si hi ha prop de la zona un element dins de l'Inventari 

de Pratimonio Cultural la Can Morangues. Es respectarà el perímetre de 

protecció sense afectar en cap moment de la fase d'obres a aquest element. 

9. Àrees amb potencial afecció al patrimoni cultural: veure punt 8 

Així, aquest projecte tampoc s’inclou dintre de cap dels suposis del punt 2 de l’Annex III de 

la Llei 21/2013. 
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2.3 Justificació per l’impacte del projecte 

Finalment, i segons el punt 3 de l’Annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, des de el punt de vista de de les característiques de l’impacte 

potencial, el efectes potencials significatius del Projecte han de considerar-se en relació amb 

els criteris establerts als anteriors apartats 2.1 i 2.2, i tenint en compte en particular: 

a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i dimensió de la població afectada): Com ja 

s'ha comentat anteriorment, el projecte afecta una extensió reduïda durant la fase 

d'obres i durant la fase d'explotació la canonada estarà soterrada. Pel que fa a la 

població, el subministrament d'aigua es mantindrà, sense afectar la població. 

b) El caràcter transfronterer de l’impacte: El present projecte no te caràcter 

transfronterer, només afecta al terme municipal d’Abrera (Baix Llobregat). 

c) La magnitud i complexitat de l’impacte: Els impactes es consideren mínims, ja el 

projecte només contempla la instal·lació d’una grua giratòria, canonades i arquetes 

de connexió amb les instal·lacions existents, i estructures de petites dimensions per 

la fixació de les canonades .  

d) La probabilitat de l’impacte: Aquesta és poc significativa, ja que els principals 

impactes potencials es deriven dels moviments de terres i les ocupacions temporals 

per a l’execució dels treballs, així com la gestió de residus. 

e) La durada, freqüència i reversibilitat de l’impacte: Es considera que els impactes 

mínims que es puguin produir tindran una duració curta limitada a la durada de les 

obres i reversible (ja que un cop executades es tornarà a la normalitat). La durada 

vindrà definida pel pla d’obra de l’actuació a realitzar.  

En aquest últim cas, aquest projecte tampoc s’inclou dintre de cap dels suposats del punt 3 

de l’Annex III de la Llei 21/2013: ni per l’extensió de l’impacte, ni per la caracterització i 

valoració dels impactes ambientals potencials (punts c, d, i e), d’escassa significació. 

Per tant, el projecte objecte d'aquest annex no es troba inclòs en els projectes necessaris de 

realitzar aquest procediment d'Avaluació Ambiental. Aquest annex, justifica de manera clara 

i concisa la no necessitat. El projecte no s'inclou en cap dels projectes sotmesos a Avaluació 

Ambiental indica'ns en els annexos de la legislació estatal. A més es justifica, mitjançant l'ús 

de mesures preses dissenyades en el procés constructiu de l'execució de la nova canonada, 

que no es produirà cap tipus d'afecció sobre l’entorn, i especialment, sobre els espais 

protegits de la Xarxa Natura 2000. 

3. OBJECTIU 

Es redacta el present annex ambiental del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER 

A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA PC17.1 amb l'objectiu de descriure l'estat actual 

del medi en el qual s'ubica l'actuació, identificar qualsevol possible afecció a aquest i 

descriure les diferents mesures a implementar i el seguiment del compliment d'aquestes. 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

La canonada de l’artèria PTLL-Abrera es projecta amb canonada d’acer soldada 

helicoïdalment de diàmetre nominal DN1200 i 8 mm de gruix en els 50 primers metres i 

DN1000 i 7 mm de gruix des de l’arqueta de cabalímetres fins al final a la connexió amb la 

canonada actual. 

La longitud del traçat és de 2.721,54 m i al llarg de traçat es disposen de ventoses en els 

punts als i desguassos en el punts alts. 

El seu inici es situa, dintre de les instal·lacions de la planta d’Abrera, a la canonada de 

formigó amb camisa de xapa d’acer (tipus Bonna) DN1700 que connecta el bombament 

C250 amb la Torre de Repartiment.  

L'arqueta inicial de derivació es troba just al costat de l'arqueta de sortida del la canonada 

actual. A diferència d'aquesta darrera que es dirigeix en direcció nord, en paral·lel a la 

carretera BV-1201, el traçat de la nova canonada creua el vial perimetral de les 

instal·lacions d'ATLL per a creuar la carretera BV-1201. Un cop creuada, gira pràcticament 

90º per agafar la direcció nord, en sentit descendent, evitant crear un punt alt que 

sobrepassi la cota +70 de la Torre de Repartiment. 

Després de passar sota la casa de Can Moragues, la canonada creua per sobre del canal de 

desguàs de la Planta d'Abrera i es dirigeix cap a les instal·lacions de la primera elevació de 

la Planta d'Abrera. 

Una vegada es surt d’aquestes instal·lacions, la canonada segueix en direcció nord per una 

zona de camps, en paral·lel a la canonada de Magaroles fins que ja al final del projecte, la 

canonada es desvia a buscar la connexió final amb l’actual canoanda, prop de la carretera 

BV-1201 i de les Instal·lacions de la Mina Pública de Terrassa. 
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Del resultat de les cales realitzades al llarg de la traça apareix una gran heterogeneïtat en 

els materials trobats, recomanant talussos d'excavació 2V: 3H o 1V: 2H en la majoria d els 

casos. 

Així, la secció tipus general de la rasa, a excepció de les seccions particulars que es 

descriuen més endavant, adopta el talús d'excavació més conservador 1V: 2H. 

El fons de rasa tindrà una amplada de 2 m (50 cm a cada costat del tub) i disposarà d'un llit 

de grava 5-12 mm de 20 cm de gruix. Tot el tub s'omplirà amb la mateixa grava 5-12 mm 

fins a 20 cm per sobre de la coronació de la canonada. 

5. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES PREVISTES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
ADOPTADA 

Han estat diverses les alternatives analitzades fins al traçat definitiu de la nova canonada. 

La canonada s'ha dissenyat tenint en compte l'afecció ja causada per altres infraestructures 

lineals com carreteres i camins, vials o altres canonades existents. 

La solució definitiva adoptada apareix en els diferents plànols mostrats en el present 

document. Els principals arguments per a l'elecció d'aquesta alternativa són: 

• Minimitzar el moviment de terres, amb el menor impacte visual possible situant els 

traçat paral·lel als camí i els infraestructures de comunicació existents. 

• Minimitzar l'ocupació de bombament. S'aprofitarà el traçat del terreny perquè el 

transport d'aigua es realitzi per gravetat. 

• Mínima afecció al Domini Públic Hidràulic, el traçat es respectuós y creua el riu per la 

infraestructura existent. 

• Minimització dels efectes en la vegetació de l'àrea, la xarxa es va traçar per afectar 

el mínim zones amb vegetació amb algun tipus de protecció legal, espais d’interès 

natural, ENPE, PEIN, Xarxa Natura 2000. 

• No afecció al patrimoni cultural ni al jaciments històrics. Així mateix, en el cas que 

apareguessin indicis de possibles restes arqueològiques a la zona de les obres, 

immediatament s’aturaran aquestes, comunicant aquesta situació a l'òrgan 

competent perquè procedeixi a la seva valoració.  

• No interrupció de camins ramaders ni senders: s'ha tingut especial atenció a evitar 

la afecció als camins ramaderes o sendes d’interès agrícola, ambiental o paisatgístic. 

• En tot moment s'han considerat els distàncies necessàries a béns culturals o 

patrimonials i edificacions habitades. 

6. INVENTARI AMBIENTAL  

A continuació, es va a realitzar una descripció completa de l'entorn de l'àmbit d'actuació del 

presenta projecte.  

6.1 Situació geogràfica 

L’àmbit del present projecte afecta els terrenys propers a la plana al·luvial del Llobregat  a  

les instal·lacions que ATLL té al terme municipal d’Abrera (Baix Llobregat). 

6.2 Clima 

El clima que caracteritza la zona objecte d’estudi és de tipus mediterrani, amb estius secs i 

calorosos i hiverns suaus. La temperatura mitjana és de 16º C mentre que les mínimes i les 

màximes es troben al voltant dels 12 ºC i els 34 ºC respectivament.  

Pel que fa al règim pluviomètric estacional, aquest és mínim a l’hivern i màxim a la tardor i 

primavera amb unes precipitacions mitges mensuals que es troben al voltant dels 47 mm. 

6.3 Geologia 

La zona d'estudi és Troba al nord-oest de la Serralada Litoral, la qual recorre paral·lela a la 

mar de nord-est a sud-est, és d’alçades modestes i apareix travessada en la seva part 

central pel riu Llobregat, el qual desemboca a prop de la ciutat de Barcelona. 

Els terrenys per on transcorrerà la futura canonada són materials al·luvials localitzats a la 

plana al·luvial del riu Llobregat, a la zona comarcal Baix Llobregat.   

La geomorfologia es la pròpia dels entorns fluvials amb grans planes de sedimentació, i 

predominen les formes planeres.  

A continuació es mostra el mapa geològic de la zona d’ actuació: 
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Mapa geològic comarcal de Catalunya. Baix Llobregat. IGM 

6.4 Hidrologia 

6.4.1 Hidrologia superficial   

L’obra objecte d’estudi se situa paral·lela al riu Llobregat i en cap part del seu traçat ocupa 

la llera i/o el marge del riu, tot i que en ocasions la traça es troba molt a prop del Llobregat.  

En el seu recorregut la canonada dissenyada creua petits drenatges, associats a l’activitat 

agrícola de la zona, d’escàs valor natural. 

6.4.2 Hidrologia subterrània  

  

A l’àmbit d’estudi existeix un aqüífer protegit pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual 

s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb 

diversos aqüífers de Catalunya. Les principals característiques de l’aqüífer són les següents: 

NOM DE L’AQÜÍFER Cubeta d’Abrera 

Àrea/es hidrogeològica/ques 405 Àrea fluviodeltaica del Llobregat 

Extensió total (km2) 22 

Tipologia litològica dominant Al·luvial 

Característiques hidràuliques dominants Aqüífers lliures 

 
Aqüífers protegits a l’àmbit de l’estudi. Font: ACA. 

 

Aquest aqüífer se situa al nord de la comarca del Baix Llobregat i s'inclou dins de l'àrea 

fluviodeltaica del Llobregat, estenent paral·lelament al curs del riu Llobregat. Segons la 

informació que es pot extreure de diferents estudis Masses d’aigua subterrània de 

Catalunya, està constituït pels dipòsits al·luvials del riu Llobregat, disposats en terrasses 

esglaonades a diferents altures segons la seva antiguitat: les més baixes són les més 

recents. Es disposen discordants sobre els materials paleozoics o miocens. Incloent l'al·luvial 

actual del riu, poden distingir quatre nivells de terrasses. 

6.5 Comunitats vegetals 

L’àmbit d’estudi es troba dins del país de l’alzinar litoral, sota la influència d’un eix fluvial; 

però la forta influència antròpica rebuda al llarg dels anys ha fet que actualment aquesta 

sigui una unitat de vegetació molt escassa dins de la zona que s’estudia. Així doncs, dins 

l’àmbit concret del projecte les unitats de vegetació més freqüents són les pinedes  de  pi 

blanc i les brolles de romaní i bruc d’hivern, que dominen gran part de les muntanyes que 

defineixen la vall del riu Llobregat, principalment aquelles més assolellades.  

Respecte a la vegetació associada al riu Llobregat, cal destacar la forta degradació que 

aquesta pateix a l’àmbit d’estudi degut a l’elevada humanització d’aquest territori que ha 

comportat el cultiu de la major part de la superfície cultivable, i la utilització de la major 

part dels terrenys de la plana al·luvial, tant per a ús urbà com industrial. Tot i així, es pot 

localitzar la presència de restes de vegetació de ribera constituïdes, bàsicament, per 

alberedes localitzades en alguns punts concrets del riu, dins el terme municipal d’Abrera.   

A continuació, es descriuen les principals unitats de vegetació presents a l’àmbit d’estudi.  

Vegetació de ribera, formada en la seva majoria per restes de Alberedes (Iridi-

Populetum albae)  
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Les principals comunitats de ribera es desenvolupen al voltant de cursos fluvials amb 

presència d’aigua on les condicions d’humitat ambiental són favorables. Aquest tipus de 

vegetació es va reduint a mesura que el riu Llobregat s’aproxima al mar, fins a ser 

pràcticament inexistent en la zona de la plana al·luvial i el delta del Llobregat.  

A l’àmbit d’estudi la vegetació de ribera està representada, bàsicament, per alberedes, 

distribuïdes en petites extensions a les immediacions del riu Llobregat principalment en el 

terme municipal d’Abrera.  

Les espècies pròpies són: Populus alba (àlber), Fraxinus angustifolia (freixe de fulla estreta), 

Ulmus minor (om), Salix alba, Crataegus monogyna (arç blanc), Coriaria myrtifolia, Rubus 

ulmifolius (esbarzer), Clematix vitalba, Hedera helix (heura) i Vinca diformis (vinca).  

Entre la vegetació de ribera també es troben esporàdicament unitats de roure (Quercus 

pubescens), alzina (Q. Ilex) i pi blanc (Pinus halepensis)  

Tot i que a l’àmbit d’estudi la seva representació es concentra als marges del riu, i amb 

força intrusió per la canya, es té en consideració per la potencialitat de les zones de ribera 

per albergar comunitats amb espècies autòctones.   

 Aquesta comunitat, a l’àmbit d’estudi es localitza al marge del riu Llobregat. Cal fer menció 

especial a la Pollancreda de l’Esquerra del Llobregat (considerada arbreda d’interès pel 

municipi d’Abrera). Aquesta pollancreda està situada al marge esquerra del riu Llobregat, 

just al costat de la zona on es projecta el traçat de la canonada. Està formada  per grans 

exemplars de Populus deltoides i P.xcanadensis, probablemente originaris de plantacions.  

Aquesta pollancreda es barreja amb arbres autòctons com el saüc (Sambuscus  nigra), 

freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus cf minor). Tanmateix, aquesta massa forestal es 

continua amb la vegetació de ribera del riu, de gran interès per la regulació de les 

inundacions de les terrasses fluvials i com a refugi de fauna.   

Comunitats de rius mediterranis amb Glaucion flavi. Són les comunitats formades 

sobre els codolars existents, amb Glaucion flavi.  

Comunitats herbàcies anuals de ribera. Aquestes comunitats ocupen zones concretes de 

sedimentació de llims.  

Estan formades per dos tipus de comunitats:  

• Comunitats de rius amb vores llotoses amb herbassars nitròfils. Formada a 

les zones mes planes i amb contacte amb l’aigua on es dipositen els fangs. Està 

representada per espècies com Chenopodium  rubrum, Bidens sp. Xantium sp o 

Polygonum sp. A l’àmbit d’estudi, aquesta comunitat està poc representada i molt 

barrejada amb les gespes nitròfiles i el canyissar.  

• Comunitats de rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfils del 

Paspalo-Agrostidion orlades d’albers i salzes.  Comunitats localitzades, a l’igual  

que les anteriors, a les zones al·luvials. Està formada per espècies anuals com 

Paspalum paspaluides, Polygonum viridis, etc  

• Jonqueres i herbassars graminoides humits. Puntualment, també es troben 

espècies pròpies d’aquesta comunitat: Scirpus holoschoenus, Agrostis sp., Carex 

sp., etc  

En general, l’espai propi d’aquestes comunitats està ocupat per canya, i en menor mesura 

pel canyís.   

Canyissar  

El canyissar està format gairebé al 100 % per Phragmites australis (tot i que puntualment, 

també fa presència Typha sp.). Es troba barrejat amb les comunitats d’herbassars 

anteriorment citades, i pot ser dominant.  

 Canyars  

Al voltant dels marges del riu Llobregat, així com en la major part dels torrents i rieres de 

l’àmbit d’estudi, apareix aquesta comunitat al·lòctona monoespecífica dominada per la 

canya (Arundo donax). També apareix representada en els recs, sèquies i en les separacions 

de parcel·les dels camps de conreu.   

 Vegetació ruderal  

La vegetació ruderal és pròpia dels erms i els camps de cultiu abandonats i està constituïda 

per multitud de plantes arvenses. A l’àmbit d’estudi destaquen espècies com ara la 

ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), la ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium), 

l’espina-xoca (Xanthium  spinosum), el morró  (Stellaria  media), la bossa de pastor 
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(Capsella  bursa- pastoris), el melcoratge (Mercurialis  annua), el boixac de camp 

(Calendula arvensis), el borrissol (Veronica persica), etc. 

6.6 Fauna 

La fauna de l'àmbit del projecte està associada, deguda a la seva proximitat, amb la llera 

del riu Lloblregat, àrea inclosa en la Xarxa Natura 2000 (Montserrat - Roques Blanques - riu 

Llobregat) 

Les principals espècies inventariades a l’espai natural Montserrat – Roques Blanques – riu 

Llobregat (ES5110012) incloses en l’Annex II  de la Directiva hàbitats s’indiquen a la taula 

següent. Val a dir que l’Annex II de la Directiva hàbitats recull les espècies que han de ser 

objecte de mesures especials de conservació del seu hàbitat a causa de la seva pèrdua o 

destrucció.  

 NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ 

Invertebrats 

Lucanus cervus Escanyapolls, Cérvol volant 

Graellsia isabelae Graèllsia 

Callimorpha quadripunctaria  

Cerambyx cerbo Banyarriquer del roure 

Amfibis i rètils Mauremys leprosa Tortuga de rierol 

Momífers 

Miniopterus schreibersii Rat penar de cova 

Rhinolophus euryale Rat penar mediterrani de ferradura 

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penar gran de ferradura 

Rhinolophus hipposideros Rat penar petit de ferradura 

 
Espècies faunístiques inventariades 

 

De les espècies faunístiques citades anteriorment, destaca la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) com a espècie que es pot localitzar a l’àmbit d’estudi o relativament a prop. 

Aquesta espècie està considerada com escassa i molt amenaçada degut a la destrucció i la 

contaminació dels seus hàbitats fet que ha produït una important reducció de la seva 

abundància a Catalunya. Tot i així, les obres projectades, no afectaran cap hàbitat d’aquesta 

espècie.  

A banda d’aquesta espècie, n’existeix una altra que tot i que no es localitza en l’espai 

Montserrat-Roques Blanques-Riu llobregat està inclosa en l’Annex II de la Directiva Hàbitats 

i es localitza a l’àmbit del projecte. Es tracta de la llúdriga (Lutra lutra) mamífer semiaquàtic 

que s’extingí a la dècada dels anys 70 degut a la persecució que va patir a causa de la caça, 

a la destrucció dels seus hàbitats i a l’increment del nivell de contaminació de les aigües. Als 

anys 90 va ser objecte d’un projecte exitós de reintroducció i actualment es localitza al llarg 

del riu Llobregat.   

 Aquesta espècie presenta un Pla de Conservació a Catalunya (Ordre MAB/138/2002, de 22 

de març) a través del qual es regulen un seguit de mesures amb la finalitat d’afavorir la 

seva supervivència. Val dir, que el tram de riu objecte d’estudi no es troba inclòs dins 

d’aquest Pla, fet que no implica que no s’hagin de prendre mesures per evitar que s’afecti 

negativament la presència d’aquesta espècie. 

6.7 Espais naturals d’interès mediambiental. ENPE y Xarxa Natura 2000. 

Els espais naturals de proteccción especial (ENPE), d'acord amb la Generalitat de Catalunya 

es defineixen com un tipus "especial" d'espais naturals protegits, designats específicament 

pel seu interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu. l'objectiu 

d'aquests espais és de dotar-los d'uns règims de protecció i de gestió adequats a aquestes 

característiques. Formen part del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya i, 

juntament amb la resta dels ENP i el territori de Natura 2000, configuren tot el sistema 

d'espais naturals protegits de Catalunya. 

En l'àmbit de projecte no s'identifica cap ENPE. 

La Directiva 92/43 / CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, amb l'objecte de contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

en el territori europeu, regula el sistema de protecció global de les espècies i creen la xarxa 

ecològica coherent de zones especials de conservació, anomenada Xarxa Natura 2000. 

En la zona objecte d’estudi es troba l’espai natural de protecció especial de la Xarxa Natura 

2000, LIC i ZEPA, amb el CODI ES5110012 anomenada Montserrat-Roques Blanques-riu 
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Llobregat. En concret proper a la futura canonada s'identifica l'espai protegit de la Xarxa 

Natura 2000 corresponent a la llera del riu Llobregat. 

L'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de 

Catalunya és el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat el 1992. Aquest integra aquest 

sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat 

dins el Pla territorial de Catalunya (1995). 

En els espais naturals d'interès mediambiental de la zona d'estudi s'aplica aquest Pla. 

6.8 Patrimoni cultural 

 

De l'Inventari de Patrimoni Cultural realitzat per la Generalitat de Catalunya s'identifiquen 

l'existència d'elements de patrimoni arqueològic i arquitectònic existent en l'àmbit d'estudi. 

A l'àrea d'emplaçament de la futura canonada, objecte del projecte, no s'identifica cap 

element. Si cal destacar la Can Moragues, com a element proper a la zona, a 20 metres del 

traçat de la canonada. 

La Can Moragues s'inclou dins dels béns arquitectònics catalogats per la Generalitat. Es 

tracta d'una masia d'estil popular abandonada la qual es troba en bon estat de conservació. 

 

Planta Can Morangues 
 

 

Vista Can Morangues 

6.9 Usos del sòl 

Els principals usos del sòl a l’àmbit de projecte son Rural y Forestal. 

6.10 Inundació 

El risc d'inundació és una variable espacial que quantifica, en cada punt del territori, la 

probabilitat que es produeixi un fenomen d'inundació amb una magnitud donada. Tracta de 

mesurar la freqüència i la magnitud amb la qual es produeix un fenomen. 

D'acord amb el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la zona d'actuació del present document hi Perillositat 

per inundació Fluvial. 

6.11 Planejament i Estructura territorial 

L'àmbit de projecte discorre per un dels municipis de la comarca del Baix Llobregat: Abrera. 

El planejament urbanístic d'Abrera queda definit per la Revisió del Pla General d'Ordenació 

(documentació refosa), de febrer de 1988 i les modificacions corresponents. 

La futura canonada s'emplaça en la seva majoria en sòl no urbanitzable (SNU) i al sud una 

part del seu traçat en sòl urbanitzable no delimitat (SND). 
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La qualificació designada a terra segons el pla vigent és en la seva majoria sòl no 

urbanitzable de protecció (N2) amb valor agrícola. Es poden identificar algunes zones 

designades com espais lliures, zones verdes (SV). 

 
Planejament urbanístic l'àmbit de projecte 

 

7. AVALUACIÓ EFECTES PREVISIBLES 

L'anàlisi dels impactes previsibles de futura xarxa d'abastament sobre els mitjans físic i 

biòtic, s'ha realitzat considerant la informació disponible, anteriorment presentada, per tal 

d'establir les possibles interaccions entre aquests aspectes ambientals inventariats i les 

accions derivades del present projecte. 

Per facilitar l'avaluació de qualsevol possible afecció de l'execució del projecte sobre l'entorn 

en el qual s'ubica, aquestes accions del projecte poden ser agrupades en les següents fases: 

• Fase de construcció, en la qual es realitzaran les obres necessàries per construir de 

la canonada i dur a terme les connexions necessàries per posar en funcionament la 

xarxa. 

• Fase d'explotació, un cop posada en marxa les instal·lacions. 

7.1 Fase de construcció 

 

Clima. Es considera que el clima no es veurà afectat per les obres, ni tan sols a nivell 

microclimàtic, de manera que davant la falta de rellevància d'aquest impacte es considera 

que no existeix impacte. 

Atmosfera. Es produirà un increment de la contaminació atmosfèrica associat a la pols 

generat pel moviment de terres, l'execució de les obres i el trànsit de vehicles rodats. Així 

mateix es produirà un increment de la contaminació acústica propi de les obres i de la 

circulació de vehicles i maquinària. Sobre el nucli urbà, a causa de la distància en la qual es 

desenvolupen les obres, no es produirà cap impacte significatiu, d'altra banda, sobre 

l'entorn natural es produirà un impacte negatiu significatiu en les activitats 

desenvolupades més pròximes a les àrees protegides. 

Sòl i coberta vegetal. Tenint en compte la superfície i el tipus de vegetació existent es 

considera que es produirà un impacte negatiu a causa de les activitats de desbrossament i 

moviment de terres realitzats per a la implantació de la futura canonada. A causa de la 

longitud de la canonada i al temps de durada de la fase de construcció aquest impacte serà 

de caràcter negatiu no significatiu. 

Hidrologia. Donada l'extensió i durada de les obres es considera es considera un impacte 

sobre les aigües, tant superficials com subterrànies negatiu no significatiu. No obstant 

això, en aquells trams més propers a la llera del riu Llobregat es considera un impacte 

negatiu significatiu. 

Ecosistemes. Vegetació i fauna. Les obres associades impliquen la pèrdua de sòl fèrtil i 

dels exemplars existents a la parcel·la, així com la pèrdua del seu hàbitat d'espècies 

faunístiques presents. Per la seva proximitat als espais protegits integrats a la Xarxa Natura 

2000, es considera que hi ha un impacte negatiu significatiu. 
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Patrimoni cultural. L'execució de les obres per a la instal·lació de la nova canonada en el 

tram pròxim a la Can Monangues generarà un impacte negatiu significatiu sobre aquest 

bé arquitectònic catalogat per la Generalitat de Catalunya. 

Socioeconòmic. Les obres generaran un impacte positiu derivat de la demanda de mà 

d'obra associada i per tant de l'increment de l'activitat econòmica. A causa de l'extensió i 

durada de les obres aquest impacte no serà significatiu. 

7.2 Fase d’explotació 

En la fase d'explotació, un cop conclosa la fase d'obres i posada en marxa la xarxa 

d'abastament dels impactes generats sobre les diferents variables ambientals inventariades 

seran nuls en la seva majoria a causa de que la canonada aquesta soterrada. 

L'activitat principal que es realitza en aquesta fase és l'associada a les operacions de 

manteniment de les instal·lacions. 

Els impactes més rellevants que s'han tingut en consideració en aquesta fase són els 

generats sobre el sòl i la coberta vegetal. 

Sòl i coberta vegetal. El terreny sobre el qual s'assenta la canonada, a un metre com a 

mínim de profunditat, conservarà l'ús d'origen encara que presentarà una sèrie de 

limitacions generant un impacte negatiu significatiu sobre el sòl i la coberta vegetal. 

Aquestes limitacions sobre el sòl estaran associades amb les activitats d'operació i 

manteniment de les instal·lacions a causa de que es necessita una zona de servitud de pas 

de 5 metres a cada costat de l'eix de la canonada per realitzar les reparacions o 

substitucions necessàries. Pel que fa a la vegetació, aquestes limitacions van associades a la 

tipologia d'espècies vegetals, pel fet que el desenvolupament de l'arrel pot arribar a la 

canonada presentant un risc significatiu. 

Socioeconòmic. La presència definitiva de la futura canonada s'ajustarà al planejament 

urbanístic vigent, així com a les expropiacions a realitzar en les zones on s'ubiquen les 

arquetes i la zona de servitud de pas. A causa de la longitud de la canonada i al motiu de 

l'execució del projecte, aquest impacte es considera negatiu no significatiu. 

8. MESURES PREVENTIVES I CORRECTIVES  

L'objecte de les mesures preventives i correctives d'impactes és evitar, reduir o compensar 

en la mesura que es pugui els efectes negatius que l'activitat projectada introdueix en el 

medi, fins a aconseguir uns nivells que puguin considerar-se compatibles amb el 

manteniment de la qualitat ambiental. 

L'atenuació o supressió de les potencials alteracions consistirà en l'aplicació, d'una banda, 

de mesures de caràcter preventiu i, d'un altre, de mesures de caràcter corrector. 

Les mesures preventives tracten d'evitar, o almenys limitar, l'agressivitat de l'acció que 

provoca l'alteració, bé per la planificació i disseny de l'activitat o bé mitjançant la utilització 

de tecnologies adequades de protecció del medi ambient. 

Les mesures correctores tendeixen a canviar la condició de l'impacte quan aquest 

inevitablement es produeixi, fonamentalment amb accions de restauració. 

A continuació s'exposen les diferents mesures que disposa per al present projecte, tant en 

la fase de construcció com en la d'explotació, amb l'objectiu de minimitzar la contaminació 

ambiental. 

8.1 Bones pràctiques ambientals en obra 

A la FASE DE CONSTRUCCIÓ s'han d'aplicar un seguit de mesures i bones pràctiques 

ambientals amb la finalitat de limitar possibles afeccions a la qualitat de l'aire i del sòl / 

aigua i minimitzar les molèsties sobre la població resident. Bàsicament es poden considerar 

les descrites a continuació. 

• Realitzar una mecànica preventiva amb relació a la maquinària d'obra a fi d'evitar 

vessaments de combustible o olis. 

• Emmagatzemar els bidons amb combustible o oli fora de l'àmbit de l'obra a fi 

d'evitar ser enderrocats per la maquinària. 

• Evitar la realització de les operacions de neteja i manteniment de vehicles i 

maquinària a l'obra. Aquestes operacions hauran de ser realitzades en llocs 

convenientment condicionats (superfície impermeabilitzada) on els residus o 

abocaments generats siguin adequadament gestionats. 
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• Limitar les operacions de càrrega / descàrrega de materials, moviments de terra, i 

en general totes aquelles activitats que puguin donar lloc a l'emissió / mobilització 

de pols o partícules a períodes en què el rang de velocitat del vent (vector 

dispersant) sigui superior a 10 km / h, sempre que els treballs siguin realitzats a 

l'exterior. 

• Una altra bona pràctica, habitualment usada per mitigar la dispersió de pols, 

especialment en operacions de càrrega / descàrrega, és un lleuger reg previ dels 

materials, sempre que no doni lloc a la generació d'un abocament líquid. 

• A efectes de la contenció i prevenció de decantació de sòlids es farà una neteja 

diària de la zona, amb emmagatzematge de runes a contenidors apropiats per al 

seu posterior trasllat a abocador. 

• Quant a les emissions de vehicles i maquinària pesada, aquestes poden ser reduïdes 

mitjançant un adequat manteniment tècnic dels mateixos (que asseguri una bona 

combustió en el motor) i l'ocupació, en la mesura del possible, de materials nous o 

recents (és política de totes les marques incorporar com a paràmetre de disseny als 

seus nous models, criteris mediambientals de baix consum, millors rendiments, 

etc.). Aquest aspecte podria ser incorporat pel licitant com a criteri addicional de 

valoració de contractistes. 

• Quant al soroll generat durant la fase d'obres, una mecànica preventiva de tota la 

maquinària (tal com s'ha descrit anteriorment) pot evitar la generació de soroll 

innecessari com a conseqüència de l'existència de peces en mal estat. 

• Causar el mínim dany i afecció possible en camins, sèquies i totes les obres civils 

que creuin per accedir a les obres, especialment en la construcció de la canalització 

de la línia elèctrica subterrània. 

• Durant la fase d'obres s'assignarà un responsable mediambiental que s'encarregui 

de vigilar i registrar les incidències sorgides durant el desenvolupament de les 

mateixes. 

• Un cop finalitzada l'obra es durà a terme una rigorosa campanya de neteja, havent 

de quedar l'àrea d'influència del projecte totalment neta de restes d'obres. 

8.2 Selecció de subministradors i contractistes 

El procés de selecció de subministradors i contractistes hauria d'incorporar, entre d'altres, 

criteris mediambientals. Així, haurien de primar les candidatures que ofereixin més 

garanties d'una correcta gestió mediambiental; empreses certificades en medi ambient, etc. 

8.3 Mesures per a preservar la qualitat del sòl i les aigües 

A la FASE DE CONSTRUCCIÓ es prendran les següents mesures per evitar qualsevol afecció 

sobre les aigües i contaminació dels sòls: 

• No dipositar els sobrants de formigó, neteja de cubes o qualsevol altre material en 

les proximitats dels corrents d'aigües. 

• Per minimitzar les infiltracions i l'aportació de partícules als corrents d'aigua 

pròximes s'evitarà treballar en els períodes plujosos. 

• Control del manteniment de la maquinària habilitant zones per això amb 

impermeabilització i evitar d'aquesta manera qualsevol tipus d'abocament. 

• Abocament en instal·lació autoritzada i adequada al tipus de residu o lliurament a un 

gestor autoritzat. 

• Controlar l'emmagatzematge, manipulació i gestió final dels residus perillosos 

generats durant l'obra. 

8.4 Mesures per a la protecció dels ecosistemes, vegetació i fauna, Xarxa 

Natura 2000. 

Pel que fa a la vegetació es prendran les següents mesures tant en la FASE DE 

CONSTRUCCIÓ com en la FASE D'EXPLOTACIÓ quan es realitzi qualsevol activitat de 

reparació o manteniment: 

• Es farà a peu un inventari previ de les espècies realitzat per un tècnic especialista 

abans del començament de qualsevol activitat. 

• Es limitarà al màxim la zona d’ocupació de les obres i accessos corresponents. 
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• S’encintarà prèviament aquesta zona d’ocupació, així com d’exemplars arbustius i 

arboris aïllats i/o d’interès especial, si és necessari. 

• S’evitarà la freqüentació de personal fora de la zona d’obra. 

• Es restaurarà la coberta vegetal de les superfícies ocupades per les obres mitjançant 

l’extensió de terra vegetal i plantació de plantes pròpies del LIC. Si és possible, es 

conservaran les espècies existents mitjançant replantació de les mateixes en 

finalitzar les obres. 

• Un cop soterrada la canonada, en les zones que sigui necessari l'estabilització inicial 

del sòl, es realitzarà mitjançant l'acció combinada d'hidrosembres i posteriorment la 

plantació d'arbustos i arbres propis de l'entorn que contribuiran a la definitiva 

estabilització i integració d'aquests elements en el paisatge. 

Pel que fa a la fauna, es duran a terme les següents mesures: 

• Comprovació al començament de les obres de la inexistència de nius i refugis. 

• Limitar al màxim la zona d’ocupació de les obres i accessos corresponents. 

• Limitar al màxim les nivells sonors de la maquinària i la freqüentació humana 

descontrolada pels voltants, , especialment en les èpoques de cria. 

• Limitar les obres als horaris diürns, evitant horaris nocturns i crepusculars, d’acord 

amb la normativa vigent. 

8.5 Mesures per a la protecció del patrimoni cultural i integració paisatgística 

Tal com s'ha indicat anteriorment, en la FASE DE CONSTRUCCIÓ, es generarà un impacte 

sobre la Ca de Monanges en les obres associades als trams més propers de la masia. Per 

protegir i evitar qualsevol afecció sobre el patrimoni cultural i el paisatge de l'entorn es 

defineixen les següents mesures a complir: 

• En cas que l'autoritat ho sol·liciti, es farà un estudi per minimitzar les afeccions a la 

Can Monangues. 

• En tot moment es respectarà el perímetre de protecció definit en el planejament 

vigent, no es realitzarà cap tipus d'apilament en aquesta zona. S'instal·larà un 

tancament perimetral que envolti la zona per evitar qualsevol intrusió, seleccionant 

una tanca que minimitzi l'impacte visual. 

• Les operacions de manipulació per a l'execució de la rasa i instal·lació de la 

canonada, es realitzaran en el punt més distant del bé arquitectònic i en tot moment 

s'ha d'assegurar que no es produirà cap tipus d'afecció sobre la Can Monangues.  

• En cas de trobar alguna resta o jaciment arqueològic mentre durin les obres 

s'informarà immediatament al Departament de Cultura, per tal de portar a terme la 

seva catalogació i/o inventari, conservació i protecció. 

8.6 Riscos i molèsties induïbles: sorolls 

 

Durant la FASE DE CONSTRUCCIÓ, hi haurà augments puntuals dels nivells de soroll a causa 

del trànsit de vehicles i l'ús de maquinària. Tot i que aquests sorolls es produeixin de forma 

temporal, caldrà adoptar les corresponents mesures correctores per intentar minimitzar-: 

• Minimitzar al màxim possible el temps de funcionament de la maquinària pesada i la 

resta de vehicles i equips que suposin un augment en els nivells acústics. 

• En el cas de treballs que impliquin nivells de soroll alts, evitar sempre que aquestes 

activitats es desenvolupin en hores nocturnes i en l'època de cria de la fauna de 

l'entorn. 

8.7 Riscos per a la salut 

Totes les mesures esmentades fins ara pel que fa a prevenció de riscos, a més de suposar 

una protecció al medi ambient s'inclouen, també pensant en la protecció de les persones. 

En cas d'arribar a possibles situacions d'emergència, l'empresa haurà de disposar, a més, 

dels mitjans necessaris per fer front a aquestes emergències, prevenint i minimitzant 

qualsevol tipus d'afecció tant per a la salut dels treballadors 

9. SEGUIMENT AMBIENTAL 

Es proposarà un programa de seguiment ambiental per a la fase de construcció. 
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L'objecte d'aquest pla serà constatar que la construcció s'efectuïn de mode ambientalment 

compatible, així com de verificar i controlar el funcionament de les mesures mitigadores. 

L'obligatorietat de realitzar la vigilància ambiental durant l'execució de les obres correspon 

al Promotor, actuant com a òrgan ambiental l'organisme competent en la matèria. 

L'Empresa Adjudicatària de les obres haurà d'implantar les mesures protectores i 

correctores definides. Dins aquestes mesures protectores i correctores s'inclouen a més a 

més les operacions de seguiment ambiental i arqueològic, com a mesures d'autocontrol i de 

coordinació amb la Direcció d'Obra, per a la qual cosa l'Empresa Adjudicatària haurà de 

comptar amb un equip format per tècnics ambientals i arqueològics, entre els quals hi haurà 

un Responsable Ambiental d'Obra que establirà el contacte amb la Direcció d'Obra. També 

assumirà la realització i redacció dels estudis i informes que siguin requerits per la Direcció 

d'Obra.  

La Direcció d'Obra, encarregada de l'execució del Programa de Vigilància i Control, comptarà 

amb la col·laboració d'un responsable de la Direcció Ambiental de l'Obra, que serà una 

persona integrada en l'Assistència Técnica a la Direcció d'Obra.  

El Responsable de la Direcció Ambiental de l'Obra haurà de realitzar les comeses següents:  

•  Elaborar un manual amb les mesures correctores adoptades i els resultats obtinguts 

en temes mediambientals. Ha d'estar escrit de manera concisa, clara, assequible i 

resumida per a la seva fàcil entesa, i serà distribuït per a coneixement de tots els 

empleats de les obres abans que aquestes comencin. 

•  Verificar tots els controls i revisions amb implicació mediambiental que es realitzin i 

redactar els informes necessaris. 

•  Mantenir un estret contacte amb els caps de cada sector de l'obra perquè tinguin 

present en tot moment les implicacions mediambientals del seu treball i que 

aquestes siguin comunicades constantment als empleats a càrrec seu. 

•  Portar un control de totes les subcontractes i procurar que durant la seva 

intervenció a les obres coneguin les repercussions mediambientals que comporta la 

seva activitat i les mesures correctores dels impacte en què estan participant, si és 

el cas. 

•  Supervisar la implantació de les mesures correctores propostes i comprovació de 

l'eficàcia. 

•  Redactar els informes pertinents. 

•  Tots els requeriments ambientals i mesures correctores propostes hauran 

d'executar-se en els terminis previstos i el seu estricte compliment haurà de ser 

controlat pel responsable mediambiental. 

9.1 Fase prèvia a l’inici d’obra  

Abans de l'inici de les obres s'haurà de disposar d'un document ambiental en què es 

comprovi i documenti la situació dels elements del medi a controlar, de manera que sigui 

possible identificar les alteracions a causa de l'obra en els seguiments que es realitzaran 

amb posterioritat. 

A més, en aquesta fase prèvia a l'inici de les obres, hauran de tenir-se en compte els 

aspectes següents: 

•  Les zones destinades a parc de maquinària, caseta d'obra, recull de materials, etc., 

hauran d'estar situades en un punt específic de l'obra. 

•  Se supervisarà l'existència d'ocells protegides amb nidificació en l'àrea de 

desenvolupament susceptibles de ser afectades per les obres. Es comprovarà 

l'existència o no de parelles. 

•  En el cas de detectar-se la nidificació a la zona afectada per les obres, s'adoptaran 

mesures oportunes perquè puguin finalitzar amb èxit el període reproductor. 

9.2 Fase d’obra 

•  Es verificarà a peu d'obra l’absència d’afeccions produïdes sobre la xarxa Natura 

2000 durant la realització de les obres. En cas de detectar-se afecció es 

documentarà i es mitigarà o es reposarà a la major brevetat possible. 

•  Respecte al patrimoni es seguiran en tot moment les instruccions donades per la 

Direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat Catalana. 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 
 

Annex 16. Memòria Ambiental 

    

19 
   19 

 
 

•  S’elaboraran els següents informes: 

o  Informe amb els resultats del funcionament dels dispositius de drenatge i 

evolució de la xarxa hidrològica. Es verificarà a peu d'obra l’absència 

d’afeccions produïdes sobre la xarxa hídrica durant la realització de les 

obres. 

o  Informe i reportatge fotogràfic en què es descrigui el desenvolupament dels 

treballs, incidències o imprevistos, resultats de l'aplicació de les mesures 

protectores/correctores, feines de restauració, gestió dels residus, controls 

ambientals inclosos en el Pla de Vigilància. 

o  Pla en planta, a escala 1:5.000 o de major detall, dotat de coordenades 

UTM, on es reflecteixi la situació real de les obres i percentatge d'execució 

respecte al total, referit als distints elements que conformen el projecte. 

o  Cronograma d'obres degudament actualitzat, amb totes les activitats, 

incloent les mesures protectores i correctores de caràcter ambiental, 

indicant per a cada activitat, el percentatge d'avançament respecte al total. 

• Al finalitzar l'obra, es presentarà, en un termini no superior a dos mesos una vegada 

finalitzades les obres, la documentació següent: 

o  Cartografia a escala 1:5.000 o major detall on apareguin els elements 

construïts i les zones on es van realitzar mesures protectores o correctores. 

o   Reportatge fotogràfic de les zones en què van quedar implantats els 

diversos elements. 

o  Informe arqueològic final de seguiment durant les obres. 

o  Definició d'imprevistos i contingències succeïdes durant la realització de les 

obres. 

9.3 Indicadors de Control 

1  Indicadors de protecció del patrimoni: a mesura que avancin les obres es faran 

comprovacions visuals cada mes de no-afecció a cap dels elements del patrimoni. 

2  Indicadors de protecció de la vegetació i de control dels estats erosius: s'indicaran 

les possibles afeccions a la vegetació, fauna i Xarxa Natura 2000, de l'obra amb 

inspeccions diaris. 

3  Es comprovarà mitjançant inspeccions oculars l'afecció sobre la flora de la pols 

dipositada sobre els fulls durant les obres, llindars admissibles i nivells d’alerta. 
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ANNEX FITXA SINTESI AMBIENTAL DEL PROJECTE 



1

SÍNTESI AMBIENTAL del PROJECTE

F-0150 versió 3.0

REDACTOR PROJECTE:

9;8 23 7Y;0>/.

UBICACIÓ:

RESPONSABLE DEL QÜESTIONARI:MAN

El projecte inclou un càlcul/estimació dels volums i característiques dels residus que
WfSVNLNRFVFR JR PfSGVF

7P TVSOJHXJ NRHPSY YRF IJWHVNTHNa IJP XVFHXFQJRX N IJWX` UYJ WJfPW ISRFV] FPW VJWNIYW LJRJVFXW
JR PfSGVF

7P TVSOJHXJ NRHPSY PJW FKJHHNSRW FQGNJRXFPW IJ PfJ[JHYHNa IJ PfSGVF

El projecte inclou mesures per a minimitzar les afeccions ambientals

7P TVSOJHXJ VJUYJVJN[ YR 7WXYIN If9QTFHXJ 4QGNJRXFP %794& S YRF 4ZFPYFHNa If9QTFHXJ
Ambiental (AIA).
7QTVJWF UYJ JPFGSVF Pf7942DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1. AF31@/15;9? 5 /7@3>9/@5B3? <>3B5?@3? 2A>/9@ 7Y3C31A15[ 23 7Y;0>/

1.1 CNTYW IfFKJHHNSRW FQGNJRXFPW previstes IYVFRX PfJ[JHYHNa IJ PfSGVF

Generació de residus inerts

Generació de residus no inerts

Generació IfFNLcJW VJWNIYFPW

Generació de soroll (continu i/o puntual)

Afeccions previstes al sòl i/o subsòl

Afeccions previstes a PfFNLYF %FNLcJW KVJ]XNUYJW( HYVWSW IfFNLYF WYTJVKNHNFPW S PNXSVFP&

4KJHHNSRW TVJZNWXJW F PfFXQSWKJVF %TFVX`HYPJW IJ TSPW( JQNWWNa IJ LFWSW( JXH*&

Afeccions previstes a la flora i fauna (destrucció de vegetació, etc.)

4KJHHNSRW TVJZNWXJW F PF TSGPFHNa IYVFRX PfJ[JHYHNa IJ PfSGVF

Altres afeccions previstes: _____________________________________________

Patrimoni cultural (Can Monangues )

Afeccions previstes al paisatge (desmunts i terraplens...) ______________________

____________________________________________________________________

Manuel de Riquer Mestres

PC IJ PF VJRSZFHNa TJV F PF QNPPSVF IJ PfFVX_VNF ?C<<-Abrera PC17.1!

ABRERA

Manuel de Riquer Mestres

2

1.2 Alternatives del projecte per a la reducció de les afeccions ambientals durant
PfJ[JHYHNa IJ PfSGVF

BfMFR HSRWNIJVFX FPXJVRFXNZJW IJP TVSOJHXJ TJV F VJIYNV PJW FKJHHNSRW FQGNJRXFPW

Quines:

Excavació amb estintolament de la rasa entre el P.K. 0`740 i el 1+300 en la

\SRF TVSTJVF FP ?79> VJIYNRX JP ZSPYQ IfJ[HFZFHNa N PF \SRF IfSHYTFHNa

______________________________________________________________

S'instal·larà un tancament perimetral que envolti la Ca de Monanges per evitar

qualsevol intrusió, seleccionant una tanca que minimitzi l'impacte visual.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

>S WfMFR HSRWNIJVFX FPXJVRFXNZJW IJP TVSOJHXJ TJV F VJIYNV PJW FKJHHNSRW FQGNJRXFPW

Per què?:____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1.3 Actuacions previstes per a la minimització de les afeccions ambientals

Actuacions previstes per a minimitzar la generació de residus inerts

Actuacions previstes per a minimitzar la generació de residus no inerts

Actuacions previstes per a minimitzar la generació IfFNLcJW VJWNIYFPW

Actuacions previstes per a minimitzar la generació de soroll (continu i/o puntual)

Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions al sòl i/o subsòl

Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a PfFNLYF

Actuacions previstes per a minimitzar les afeccioRW F PfFXQSWKJVF %TSPW( JXH*&

Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a la flora i fauna

Actuacions previstes per a minimitzar les afeccions a la població

Actuacions previstes per a minimitzar altres afeccions previstes: ___________

Patrimoni cultural (Can Monangues )

Afeccions previstes al paisatge (desmunts i terraplens...) ______________________

____________________________________________________________________

2. AFECTACIONS I ALTERNATIVES PREVISTES 39 7Y3C<7;@/15[ 23 7/ 9;B/
INFRAESTRUCTURA

.*- CNTYW IfFKJHHNSRW FQGNJRXFPW

Consum energètic innecessari



3

CNTYW IfJRJVLNFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

6SRWYQ NRRJHJWWFVN IfFNLYF

Consum innecessari de reactius

Consum innecessari de combustibles

Generació de residus inerts

Generació de residus no inerts

8JRJVFHNa IfFNLcJW VJWNIYFPW

Generació de soroll (continu i/o puntual)

Afeccions previstes al sòl i/o subsòl

Afeccions previstes a PfFNLYF %FNLcJW KVJ]XNUYJW( HYVWSW IfFNLYF WYTJVKNHNFPW S PNXSVFP&

4KJHHNSRW TVJZNWXJW F PfFXQSWKJVF %partícules de pols, emissió de gasos, etc.)

Afeccions previstes a la població

Altres afeccions previstes:_______________________________________________

____________________________________________________________________

Afeccions previstes al paisatge ___________________________________________

____________________________________________________________________

2.2 Alternatives per a la reducció de les afeccions ambientals

SfMFR HSRWNIJVFX FPXJVRFXNZJW JR JP TVSOJHXJ TJV F VJIYNV PJW FKJHHNSRW FQGNJRXFPW

LJRJVFIJW JR PfJ[TPSXFHNa IJ PF RSZF NRKVFJWXVYHXYVF*

Quines:

7R PfJWXYIN IfFPXJVRFXNZJW WfJ[TPNHF PJW FPXJVRFXNZJW JWXYINFIJW UYJ WfMFR

descartat per la necessitat de mantenir el bombament actual. La alternativa

escollida elimina el bombament actual per la qual cosa és des del punt de

vista mediambiental la més favorable.

______________________________________________________________

>S WfMFR HSRWNIJVFX alternatives en el projecte per a reduir les afeccions ambientals

Per què?:

La alternativa escollida elimina el bombament actual per la qual cosa és des

del punt de vista mediambiental la més favorable.

______________________________________________________

Nom i cognoms:

Manuel de Riquer Mestres

Signatura

Data: 3/12/2018
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus 

generats durant els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord 

amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que 

estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi 

de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 

valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

En aquest apartat s’exposen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal 

de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció què l’equip tècnic 

responsable ha tingut en compte durant la realització del projecte. 

Taula 1: Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra 
i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a  obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 
i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls? 
  

7 S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible 
només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 

preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material 
plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests 
materials es puguin separar amb facilitat.  

 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de terra tècnic  

- solucions de façanes industrialitzades 

  

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

8 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 

seva producció? 

  

 

3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A 

L’OBRA 

 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

caldrà gestionar. És per això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i 

classificar-los segons la seva tipologia.  

A continuació s’adjunta l’estimació de residus deguts als treballs consistents en l’execució del 

projecte constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera. 

Els residus derivats dels treballs a efectuar es poden classificar en funció del seu origen: residus 

d’excavació, residus especials per a les activitats d’enderroc (corresponent a l’enderroc i retirada 

de paviments, fonamentacions, retirada de forjat, obertures en parets existents i reparacions 

varies). 

S’haurà de controlar la qualitat de les terres excavades; si en aquestes es detecten substàncies 

contaminants caldrà portar-les a l’abocador específic de residus especials. 

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus, derivats de les obres a efectuar 

contemplades en el present projecte, que s’estima que es generaran. La classificació dels residus 

segueix la codificació de la Llista Europea de Residus (LER).  
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Taula 2: Estimació dels residus d’excavació 

RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Material Codi LER 

Tipologia(2)   

Inert, No 
Especial, 
Especial 

Volum 
(m3) 

Volum 
aparent 

(m3) 

Pes residu 
(T) 

Terrenys 
naturals 

    
   

Grava i sorra 

compacta 
170504 (terres i pedres 

diferents de les 
especificades en el codi 
170503*) 

Inert 

15.782,93 18.939,51 23.674,39 

Grava i sorra 
solta 

0,00 0,00 
 

Argiles 
010409 (residus de 
sorra i argiles) 

Inert   
 

Rebliments     
   

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 7.207,60 8.649,12 9,369,88 

Terraplè 
170504 (terres i pedres 
diferents de les 
especificades en el codi 
170503*) 

Inert 

13.188,59 15.826,31 18.464,03 

Pedraplè   
 

Total      
   

Total per tipologies 

Inert – 
dipòsit    

    
• Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

 

Taula 3: Estimació dels residus d’enderrocs 

RESIDUS D’ENDERROC 

Codi CER Tipologia Volum Pes 

  Inert i No Especial m3 Residu T Residu 

170101 (Formigó) Inert 312,0 452,4 

100107 (Mescles de formigó, maons, teules 
i materials ceràmics, diferents de les 

especificades en el codi 170106) 

Inert 
  

170407 (Metalls Barrejats) No Especial 1,67 0,33 

170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) 

No Especial 
  

170201 (fusta) No Especial 76,30 14,50 

170203 (plàstic) No Especial 
  

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 
  

 Total per tipologies       

  Inert 312,0 452,4 

  No Especial 77,97 466,90 

TOTAL   
  

 

 
 

 

Taula 4: Estimació dels residus especials per a les activitats d’enderroc 

RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC 

codi 
LER 

S’ha  
detectat? 

Quantitat 

  Sí No T m3 u. 

Terres contaminades       

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 

(terres contaminades) 
170503*      

Amiant1       

Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605*      

Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant 

(filtres, granotes, caretes, etc.) 
170605*      

Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      

Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      

Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      

Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant. 

170605*    
 

 

Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      

Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

Total amiant       

Residus d’equips elèctrics i electrònics       

Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o 
HCFCs 

160211*    
 

 

Residus recollits de manera selectiva       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses  

200121*    
 

 

Altres residus de construcció i demolició       

Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.). 

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de 
residu) 

   

 

 

Residus de construcció i demolició que contenen 
PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, 
revestiments de sols a partir de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenent 
PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 02*    

 

 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos 
els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses 

17 09 03*    
 

 

Total       

Total per tipologies 
Especial      

      

 

 

 

 

                                                
1 Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres 
materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, conductes d’aire, 
etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc). 
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de 
fibres que es troben en suspensió a l’aire. 
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a 
l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 
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Taula 5: Estimació de residus de la construcció relacionada amb la construcció de les obres 

DIPÒSIT 

Codi 
LER 

Descripció Tipologia 
Volum 
(m3) 

Pes (T) 

150101 Envasos de paper i cartró No especial 0,00 0,00 
150102 Envasos de plàstic No especial 0,00 0,00 
150104 Envasos metàl·lics No especial 0,00 0,00 

150110 
Envasos que contenen 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes 

Especial 0,00 0,00 

150111 

Envasos metàl·lics, inclosos els 
recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i 

porosa perillosa 

Especial 0,00 0,00 

170107 

Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 

diferents de les especificades en 
el codi 170106) 

Inert 0,00 0,00 

170201 Fusta No especial 0,00 0,00 
170203 Plàstic No especial 0,00 0,00 

170904 

Residus mesclats de construcció 
i demolició diferents dels 
especificats en els codis 

170901,0170902 i 170903 

Inert 226,5 38,50 

200301 Mescles de residus municipals No especial 0,00 0,00 
200304 Llots de fosses sèptiques No especial 0,00 0,00 

TOTAL   
  226,5 38,50 

Total per tipologies NE-cartró 0,00 0,00 

 NE-plàstic 0,00 0,00 

 NE-metall 0,00 0,00 

 NE-fusta 0,00 0,00 

 NE-barrejat 226,6 38,5 

 Inert-dipòsit 0,00 0,00 

 Especial 0,00 0,00 
 

4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per 

tal de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o 

deconstructiu) es una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament 

desitjable sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per 

l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un 

pla de gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de 

l’obra imposat per la norma ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a 

garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments 

contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. Així, aquest pla de 

gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

• Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per 

quant, del que es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en 

formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en 

residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici 

rellevant, puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, 

manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, 

manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no 

impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin provocar episodis de contaminació directa 

de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts 

a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

• Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats 

en funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada 

“recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material 

residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.  

• Reutilització in situ de materials inerts  

Els treballs preparatoris del terreny per a possibilitar la construcció de les nova conduccions 

suposaran una excavació del terreny per a les noves conduccions. Tenint en compte les 

característiques del Projecte, resulta evident que les terres excavades existent són reutilitzables 

in situ, en ser potencialment aprofitables com a ulterior rebliment dins de l’àmbit del mateix 

procés constructiu de la nova conducció. 

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs 

de reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-

se sota unes garanties procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, 

s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de caracterització com a residu de 

mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les restes del 

formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol 
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llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del 

material inert i la seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en 

detall haurà d’ésser definit en funció de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació 

que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà 

d’emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.  

• Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts 

específicament reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu 

contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats i 

físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció dels tipus de 

materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, 

a les  quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments 

accidentals. 

• Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a 

retirar de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu 

recollides selectivament. Sempre que sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per 

procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es 

determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la seva 

naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més 

adient que condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials 

al corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a 

nivell del present Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de 

demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que 

cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; això, sempre 

respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO.  

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de 

gestors autoritzats, la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels 

diferents agents implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des dels punts 

d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 

• Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació 

lliure de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització 

d’una revisió de certificació per part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els 

terrenys implicats directament en l’activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de 

qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-se, cas d’ésser 

necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb 

l’esmenta’t objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del 

desmantellament de tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc 

en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a 

l’emmagatzematge de determinades substàncies o residus, etc.). 

 

5. MESURES PER A LA SEPARCIÓ DE RESIDUS 

 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades 

a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de 

gestió,la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer 

una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a 

la nostra obra d’acord  a: 

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 

proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra 

de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 

viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de 

plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 

que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra 

on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a 

una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant 

de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 
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obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra (no es el cas), etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 

situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 

s’ha evitat portar a abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 

Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra 

 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació (quantitats exigides amb posterioritat al 14 febrer de 2010, 
data d’entrada en vigor d’aquest reial decret).  
 
 Formigó: 80 T                        

 Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         

 Plàstic: 0.5 T                              
 Paper i Cartró: 0.5 T. 
 

 Especials  

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

 
La legislació de Residus Especials obliga a  
una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  

 

 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 

vessaments accidentals 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 
  

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts 
Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres 
inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta   
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i 
cartró 
 contenidor per vidre...    contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 

(**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar 
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 

No es preveu el matxuqueig a l’obra. 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 
No es preveu el matxuqueig a l’obra. 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS LER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als 
residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 

tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 
cartró 

plàstic 
cables 

elèctrics 
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6. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

Com es pot observar a la taula anomenada inventari de residus especials per a les activitats 

d’enderroc (enderroc, reparació o reforma) situada al punt tres d’aquest annex, no es genera cap 

residu perillós durant la realització de les obres contemplades en el present projecte. 

 

 

7. DIPÒSITS I ABOCADORS CONTROLAT DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ 

En el següent full s’adjunta un plànol amb la situació i característiques de l’abocador adjacent a 

l’obra.  

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles 

bituminoses i fressada de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de 

runes, les més properes a la zona de les obres són les següents: 

 

RESIDUS ESPECIALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓ DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

 

DIPÒSIT DE TERRES I RUNES  
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GESTORS AUTORITZATS 

 

 

 

8. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió 

de Residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 

prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 

que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 

facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 

s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

9. MARC LEGISLATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc. 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (“BOE” 86, d’11-4-
2006). 

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

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Reial decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus tòxics i perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Pla Nacional de Residus de la construcció i enderrocs (PNRCD) 2001-2006 
- Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus 

 

10. PRESSUPOST 

El present pressupost valora la gestió de residus corresponent a l'execució de la renovació per a 

la millora de l’artèria PTLL-Abrera. A continuació s’adjunta el pressupost d’execució material 

(PEM) referent a la gestió de residus corresponent a l'execució de la renovació per a la millora de 

l’artèria PTLL-Abrera. En ell no s’hi han contemplat aquelles partides que es troben presents al 

“Document núm.4. Pressupost” del present projecte, a fi i efecte de no comptabilitzar dues 

vegades un mateix concepte. 
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1. GENERAL 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus 

generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per 

el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la 

gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran 

aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva 

acceptació a la Propietat. 

El pla de gestió de residus haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les 

empreses de gestió de residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat 

aquest document pel promotor i la direcció facultativa.  

Aquest Pla ha d’estar elaborat, com a mínim, en base al tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’Estudi de Gestió de Residus que s’inclou al projecte o, en cas 

contrari, justificar-ho. 

A continuació s’adjunta el plec de prescripcions particulars que fa referència a la Gestió 

de residus en l’obra. Per a qualsevol operació a executar necessària per la correcta 

gestió de residus, que no estigui definida total o parcialment en aquest plec, serà 

d’aplicació el Plec de prescripcions tècniques particular de ATLL. 

 

2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA 

EXECUTADES  

 
- Residus especials:  

 

Especialment, caldrà que contempli la tria, emmagatzematge, maneig i separació dels 

residus especials tant de les activitats d’enderroc com de les de construcció. 

S’especificaran les següents recomanacions per la tria i emmagatzematge dels residus 

especials: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra durant un temps superior a 6 mesos. 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

 

 

Senyalitzar correctament de manera genèrica la zona d’aplec de residus Especials amb 

el següent grafisme: 

 

 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors o bidons adequats on s’hagin de 

situar els envasos dels materials potencialment perillosos, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes i la 

legislació de residus Especials. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. i impermeabilitzar el 

terra sobre el qual es situen 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites dels 

mateixos. 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 

- Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
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- Transport a obra: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

 

- Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar 

a una instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

 Identificació del productor i posseïdor dels residus  

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER  

 

- Diposició de residus: 

 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 

eliminació. 

 

 

 

3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminants o 

perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o 

valoritzables (ceràmics, marbres, etc.). Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles 

parts accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que ho permetin i per 

últim es procedirà a l’enderroc de tots els altres elements. 

El dipòsit temporal dels residus, es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 

m³ o bé en contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que 

estableixin les ordenances municipals.  La zona d’apilament on es situïn els 

contenidors o sacs, també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i separats 

de la resta de residus. 

El dipòsit temporal de residus valoritzables (fustes, plàstics, ferro, etc.), que es realitzi 

en contenidors o zones d’apilament, s’haurà de senyalitzar i separar de la resta de 

residus de manera correcta. 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, 

especialment a la nit, i contar amb una banda de material reflectant de, com a  mínim 

15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. A la vegada, tant als contenidors com 

als sacs industrials, haurà d’aparèixer la seguent informació: 

- Raó social 
- CIF 
- Telèfon del titular del contenidor/envàs 
- Número d’inscripció al Registre de Transportistes de Residus 

 

El responsable de la obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 

necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors 

romandran tancats o coberts, com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el 

dipòsit de residus aliens a les obres a les que donen servei. 

L’equip d’obra haurà d’establir els medis humans, tècnics i procediments de separació 

que es dedicaran a cada tipus de residu de la construcció. 

S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la 

llicència d’obra), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 

matèries objecte de reciclatge o dipòsit. En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per 
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part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en las que és 

viable aquesta operació. I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme:  

- Que la obra o construcció ho permeti 
- Que disposi de plantes de reciclatge/gestors adequats 

 

La direcció d’obra serà la responsable de la decisió a prendre i la seva justificació a les 

autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

S’haurà d’assegurar durant la contractació de la gestió dels residus de la construcció, 

que el destí final (Planta de reciclatge, abocador controlat, planta de triatge, planta de 

transvassament, etc.) son centres amb l’autorització autonòmica del Consell de Medi 

Ambient. Així mateix, es realitzarà un estricte control documental, de manera que els 

transportistes i gestors dels residus hauran d’aportar els certificats de cada retirada i 

entrega al destí final. 

Per aquells residus (terres, petris, etc.) que siguin reutilitzats per a altres obres o 

projectes de restauració, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final.  

La gestió (tan documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una 

obra d’enderroc o es generin en una obra nova, es regirà conforme a la legislació 

nacional vigent (Llei 10/1998, Real Decret 833/88, Real Decret 952/1997 i Ordre 

MAM/304/2002), la legislació autonòmica (Llei 5/2003, Decret 4/1991, etc.) i els 

requisits de les ordenances. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, 

envasos, llots de fosses sèptiques, etc.), seran gestionats acord amb allò marcat per la 

legislació i autoritat  municipals. 

Pel que fa els residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus.  En qualsevol cas, sempre es 

complirà el Real Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l’amiant.  

Les restes del rentat de canaletes i cubes de formigó, seran tractats com a residus 

“escombraria”. 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics 

i restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la contaminació dels 

apilaments o contenidors de residus amb components perillosos. 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per jardineria o recuperació de 

sols degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible a una 

alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la 

contaminació amb altres materials. 

 

4. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 
- Transport de material d’excavació o residus: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

- Terres: 

 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  

 
- Excavacions en terreny fluix: 15%  
- Excavacions en terreny compacte: 30%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 30%  
- Excavacions en roca: 35%  

 
- Residus de la construcció: 

 
Es considera un increment per esponjament d'un 30%.  
 
- Classificació de residus: 

  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
- Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de 
material d’excavació: 

  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

 
 
- Disposició de residus de construcció o demolició especials: 

 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  
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- Disposició de residus: 

  
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat 
receptora.  

 
 

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R24200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu 

de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Classificació dels residus en obra  

  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es 

supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 

del REAL DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 

40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb 

cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les 

fraccions següents:  

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els 

espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus 

de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en 

funció del seu destí final.  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge 

separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 

compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb 

indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora 

del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 

accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 

especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la 

pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 

s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 

la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla 

de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

 

G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R350A9. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu 

de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 

d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi 

d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 

lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de 

Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 

s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com 

a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 

número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet 

no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 

codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 

es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 

produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 

la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 

plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric 

excavat, amb els criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

 

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R540S0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu 

de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 

d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge 

separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 

compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb 

indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora 

del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 

accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 

especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la 

pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 

s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi 

d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 

lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de 

Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 

s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com 

a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 

número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet 

no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 

codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 

es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 

produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 

la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 

plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

 

G2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R642AA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu 

de construcció o demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 

d’excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi 

d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 

lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de 

Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  

i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 

s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com 

a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 

número de llicència d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet 

no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 

codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 

es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 

produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a 

la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que 

li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 

el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2RA7LP0,G2RA7M00,G2RA6580,G2RA6680,G2RA6890,G2RA61H0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu 

de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de 

gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 

emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a 

que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 

valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 

la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 

DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 

determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la 

Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 

informació necessària per complimentar el certificat de disposició de 

residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 

gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció.  
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Area residus

Residus especials

Contenidor plàstics

Contenidor paper i cartró

Contenidor metall

Contenidor fustes

Contenidor inerts

PK 0+002.16
Arqueta Derivació

053.500
etre

14.80º
0+004.33

CH

0+
00

0

0
+

0
2
0

0
+

0
4
0

ANNEX 20. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

LOCALITZACIÓ CONTENIDORS

1:200

0 2 4m

Contenidor de metalls.

Contenidor de fusta.

Contenidor de plàstic.

Contenidor de paper i cartró.

Contenidor d'especials.

CONTENIDORS:

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:Enginyer Director del Projecte: Escala:Data:Autor del Projecte:Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

DESEMBRE
2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

LA NORMATIVA A APLICAR SERÀ LA VIGENT EN EL

MOMENT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

1 2

AN.17-01.DWG



³

³

ANNEX 17. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

LOCALITZACIÓ CONTENIDORS

S/E
Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:Enginyer Director del Projecte: Escala:Data:Autor del Projecte:Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

DESEMBRE
2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

LA NORMATIVA A APLICAR SERÀ LA VIGENT EN EL

MOMENT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

2 2

AN.17-02.DWG
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Amidaments 

 

 

 

 

 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc

COKFCOGPVU Râi/< 2

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
IGUVKÕ FG TGUKFWUECRÏVWNQ 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k hkpu c 31 mo

2 I3T753CC

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu ;34-;61 ;34-;61

VQVCN COKFCOGPV ;34-;61

o4 Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic
cod okvlcpu ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo

3 I3T461C;

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Xqnwo vgttgu gzecxcekõ ecpqpcfc 73/514-411 73/514-411

E$+F$+G$+H$3 Xqnwo vgttgu gzxcekõ ctswgvgu 6/344-771 6/344-771

4 C fgfwkt ocvgtkcn fg tgdngtv

E$+F$+G$+H$5 Tgdngtv ecpqpcfc .57918-541 .57918-541

E$+F$+G$+H$6 Tgdngtv vgttcrngpu .971-111 .971-111

E$+F$+G$+H$7 Tgdngtv ctswguvgu .5297-711 .5297-711

VQVCN COKFCOGPV 26/893-;41

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ-
cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

4 I3TC8NR1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Xqnwo vgttgu gzecxcekõ ecpqpcfc 73/514-411 73/514-411

E$+F$+G$+H$3 Xqnwo vgttgu gzxcekõ ctswgvgu 6/344-771 6/344-771

4 C fgfwkt ocvgtkcn fg tgdngtv

E$+F$+G$+H$5 Tgdngtv ecpqpcfc .57918-541 .57918-541

E$+F$+G$+H$6 Tgdngtv vgttcrngpu .971-111 .971-111

E$+F$+G$+H$7 Tgdngtv ctswguvgu .5297-711 .5297-711

VQVCN COKFCOGPV 26/893-;41

o4 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ gp htceekqpu ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119- cod
okvlcpu ocpwcnu

5 I3T35311

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 417-581 417-581

VQVCN COKFCOGPV 417-581

o4 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv6 I3T651U1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc

COKFCOGPVU Râi/< 3

VQVCN COKFCOGPV 2-111

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

7 I3TC8O11

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

8 I3TC7691

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 337-611 337-611

VQVCN COKFCOGPV 337-611

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

9 I3TC7791

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-781 2-781

VQVCN COKFCOGPV 2-781

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

; I3TC79;1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 87-411 87-411

VQVCN COKFCOGPV 87-411

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

21 I3TC72J1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 423-111 423-111

VQVCN COKFCOGPV 423-111

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig22 RCCK11;R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

GWT
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Pressupost 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc

RTGUUWRQUV Râi/< 2

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ IGUVKÕ FG TGUKFWU12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I3T753CC o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq
gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod
ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k
hkpu c 31 mo )R . 5*

;34-;619-;8 9/398-94

3 I3T461C; o4 Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod ecokõ fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic cod okvlcpu
ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo )R . 3*

26/893-;415-57 81/4;2-98

4 I3TC8NR1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu
cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113* )R . ;*

26/893-;414-12 58/617-73

5 I3T35311 o4 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ
gp htceekqpu ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119- cod okvlcpu
ocpwcnu )R . 2*

417-5812;-41 6/;25-98

6 I3T651U1 o4 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ
fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv )R . 4*

2-11176-;1 76-;1

7 I3TC8O11 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113* )R . 21*

2-1112;2-12 2;2-12

8 I3TC7691 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu
pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 7*

337-61123-29 3/869-88

9 I3TC7791 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu
dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 8*

2-781.34-99 .4;-99

; I3TC79;1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc
pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 9*

87-4118-37 664-;5

21 I3TC72J1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ
kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q
fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu
)QTFGP OCO041503113* )R . 6*

423-11122-19 4/567-;7

22 RCCK11;R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k
ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig )R . 22*

2-1116/142-25 6/142-25

ECRÏVWNQVQVCN 12/12 255/22;-14

EUR
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Resum de Pressupost 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc

TGUWO FG RTGUUWRQUV Râi/< 2

PKXGNN 3< ECRÏVWNQ Korqtv

Ecrïvwnq 12/12 IGUVKÕ FG TGUKFWU 255/22;-14
12 Rtguwrwguvq RVNN.CDTGTCQdtc 255/22;-14

255/22;-14

PKXGNN 2< QDTC Korqtv

Qdtc 12 Rtguwrwguvq RVNN.CDTGTC 255/22;-14
255/22;-14

EUR
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera PC17.1

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

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

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

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

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

D’aquesta manera, s’integren en el Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de

l’artèria PTLL-Abrera les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s

pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de

les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador

de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva

aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

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

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

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

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

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

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits

en l'art. 15è de la ''Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)''

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o

circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, sub-contractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA.
(ATLL CGCSA)

NIF : A-65929093
Adreça : Sant Martí de l’Erm, 30
Població : 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

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

Redactor E.S.S. : Manuel de Riquer Mestres
Titulació/ns : Enginyer Tècnic Obres Públiques/ Enginyer Civil

Despatx professional : IDOM
Població : Barcelona
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Manuel de Riquer Mestres  
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Obres Públiques/ Enginyer Civil   

Despatx professional : IDOM   

Població              : Barcelona  Barcelona 
 

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 

 

L’àmbit del present Projecte Constructiu correspon al traçat de la canonada compresa entre la 

ETAP Llobregat d’ATLL i la Mina Pública de Terrassa.  

La canonada es projecta en acer soldat helicoïdalment de diàmetre nominal, en la seva 

majoria, de 1200 mm (amb trams a 600 mm i 1700 mm) i té una longitud de 2730 m.  

El traçat discorre en la majoria del seu tram paral·lelament a la canonada ja existent de la 

Magarola. La definició de la secció tipus varia en funció dels condicionants existents en cada 

una de les zones per les quals discorre el traçat, en funció de la profunditat i la distància a 

serveis existents.  

Com punts singulars de la conducció, imprescindibles per a la seva correcta explotació, són els 

desguassos o buidats en els punts baixos i les purgues i ventoses en els punts alts. Per garantir 

la correcta circulació de l’aire cap als punts alts de la canonada i així poder-la purgar, el traçat 

en alçat de la conducció mai serà pla sinó amb pendents mínimes en el tram ascendent (en el 

sentit de circulació de l’aigua) del 3 ‰ i en el tram descendent del 5 ‰, i en qualsevol cas 

com a mínim es situaran purgadors cada 300 m.  

 

Cal destacar la importància de la definició de les obres especials a executar. En el tram 

projectat es destaquen les següents obres especials: 

4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Artèria PTLL-Abrera  
Població              : 08630 Abrera 

Telèfon                 : 93.770.26.61 

  
 

 

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : A-2 i BV-1201 

Línia Autobús           : M-4 (Abrera-Martorell) 
FGC              : R-5, R-50 i S-4 (parada Abrera) 

 
 

4.5. Subministrament i Serveis 
 
Els subministraments existents pertanyen a les pròpies instal·lacions d’ATLL, per tant qualsevol 

requeriment relatiu als mateixos s’haurà de fer als responsables d’aquestes. 

 
 

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i 

mitjans d'evacuació 
 
 

SERVEIS ASSISTENCIALS 
 
CAP Abrera 
C/ de Manresa, 11 
08630 Abrera 

Telèfon:  937 70 25 61 
 

CAP Can Villalba 
Av. De la Circumval·lació, 20 
08630 Abrera 
Telèfon:  937 70 49 39 
 
Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell 

Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3 
08760 Martorell 
Telèfon: 937 74 20 20. 
 
 
TELÉFONS D’INTERÈS 

 

Central d’emergències 112 
 
Ambulàncies   061 

 
Bombers   080/112 
Parc de Bombers de Sant Andreu 
Av. Río de Janeiro, 68-72 

Telèfon: 932 539 170 
 
  
Mossos d'Esquadra           088/112 
Carrer d'Aiguablava, 55, 08042 Barcelona 
Teléfono:932 43 74 00 

 

Policia Nacional  091 
 
Guardia Urbana  932 914 848 
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Dr. Pi I Molist, 133 Barcelona 
 
 
 
SERVEIS 

 
AIGÜES DE BARCELONA  900.700.720 
GAS NATURAL   900.750.750 
FECSA-ENDESA   900.770.077 
TELEFÓNICA    1004 

 
 

 
 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al projecte de la renovació 

per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera, exclosa la Seguretat i Salut, Despeses Generals i 

Benefici Industrial, és de 4.884.476,42 €. ( vuit-cents vuitantaquatre mil quatre 

   

4.7. Pressupost d'execució material de l’estudi de seguretat 
 

El present d’Execució Material de l’estudi de seguretat i salut (PEM)  es correspon a l'execució 

de les obres de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera: 

- Import PA Estudi de Seguretat i Salut projecte de la renovació per a la millora de l’artèria 

PTLL-Abrera: cent vint-i-dos mil cinc-cents noranta-cinc amb vuit cèntims (116.501,94  

€) 

 
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració de la totalitat dels treballs d’obra que formen part del present 

projecte és de 12 mesos, es dividiran segons l’annex de planificació. 

 

  

4.9. Mà d'obra prevista 
 
Donada que les diferents obres que formen part del projecte d’execució no es realitzaran 

simultàniament, l’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones, calculada en 

funció a la subobra en la que s’estima major número de treballadors.  

 

 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 

Encarregat 
Capataç 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a soldador especialista en colzes i peces especials 

Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 

Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrer 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 

Oficial 1a fontaner 
Oficial 1a montador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintro 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 

Ajudant montador 
Ajudant manobre 
Paleta especialista 
Especialista montatge estructures prefabricades 
 
 

  

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESORIS PER A TUBS DE FOSA DUCTIL 
ACCESSORIS DE PEAD 
ACER EN BARRES CORRUGADES 

ACERS PER A CALDERERIA 
BOQUES DE REG 

ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A VALVULES DE REGULACIO 
FILFERROS 
FILTRES CAÇAPEDRES PER A EMBRIDAR 

FILTRES COLADORS PER A EMBRIDAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
HIDRANTS DE REG 
MANOMETRES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 

MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I 
REGULACIÓ 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES 
PERICONS PREFABRICATS 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

quatre milions 

cents setantasis euros amb quarantados cèntims).
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PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
REIXATS METÀL.LICS 
TACAMENTS 
TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULERS 
TAULONS 
TOT-U 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE PVC ORIENTAT A PRESSIÓ 
VÀLVULES D'ALLEUJAMENT RÀPID 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES DE PAPALLONA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES HIDRÀULIQUES 
VÀVULES VOLUMÈTRIQUES 

VENTOSES 
  

 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

- Retroexcavadora mixta tipus CAT-426 

- Camió de 7T 
- Camió cistella de fins a 10 m d'alçada especial per a enllumenat públic. 
- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
- Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
- Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
- Equip complet de perforació per ancoratge de perns 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per tallar 
- Fresadora de paviment 
- Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

- Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
- Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavadora de 60 cm d'amplada 

- Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
- Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

- Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
- Excavadora sobre erugues amb escarificadora (D-7) 
- Excavadora sobre erugues amb escarificadora (D-9) 
- Excavadora sobre erugues amb escarificadora (D-10) 
- Rasadora sobre cadenes de 250 hp, per rases de 0,60 m d'amplada i 2 m de profunditat, com 
a màxim 

- Zanjadota sobre cadenes de 350 hp, per rases de 1,00 m d'amplada i 2,5 m de profunditat, 
com a màxim. 
- Zanjadota sobre cadenes de 400 hp, per rases de 1,00 m d'amplada i 2,5 m de profunditat, 

com a màxim 
- Motoanivelladora de 125 hp 
- Motoanivelladora de 150 hp 
- Rodet vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

- Rodet vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
- Rodet vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
- Rodet vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
- Rodet vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
- Pisón vibrant dúplex de 1300 kg 

- Pisón vibrant amb placa de 60 cm d'amplada 
- Bulldozer D-8 posa-tubs 
- Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
- Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camió tractor de 650 hp, de 52 t (26 m3) 
- Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
- Camió cisterna de 6000 l 
- Camió cisterna de 10000 l 
- Camió grua de 5 t 

- Camió grua de 10 t 
- Camió grua de 20 t 
- Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim 
- Camió cistella de 10 a 20 m d'alçada 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Grua autopropulsada de 24 t 

- Grua autopropulsada de 40 t 
- Grua autopropulsada de 80 t 
- Grua autopropulsada de 100 t 
- Castell autopropulsat per a muntatge de catenària 
- Camió amb plataforma 
- Furgoneta de 3500 kg 
- Equip per a execució d'unions en fresc de paviment de formigó 

- Vibrador intern de formigó 
- Camió formigonera de 6 m3 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Bituminosa automotriu per a reg asfàltic 
- Formigonera de 165 l 
- Estenedor per a paviments de mescla bituminosa 

- Estenedor de granulat 
- Estenedor de paviments de formigó 

- Estenedor de formigó per a canals 
- Acabats de paviments de formigó 
- Escombradora autopropulsada 
- Màquina per gunita 
- Màquina cortajuntas 

- Picon autopropulsada de 14 a 16 t 
- Rodet vibratori autopropulsat pneumàtic 
- Fregadora amb cap radial amb pes inferior a 30 ti potència de tall de 110 kW 
- Fregadora amb cap de tall radial amb pes comprès entre 40 i 60 ti potència de tall de 200 kw 
- Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstic 
- Màquina per clavar muntants metàl.lics 

- Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstic 

- Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
- Regla vibratòria per formigonat de soleres 
- Equips i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
- Equips i elements auxiliars per a soldadura elèctrica de 500 A 
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- Remolinat mecànic 
- Polidora 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetinenico 
- Motoserra per a la tala d'arbres 
- Màquina per doblegar rodó d'acer 

- Cisalla elèctrica 
- Martell amb brotxa portabroques fins a 35 mm de diàmetre 
- Barret fort per a proves de canonades 
- Bomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonades 
- Equip d'excavació de pantalles amb cullera, martell i col.locació de llots tixotròpics 

- Equip per a injeccions profundes amb bomba d'alta pressió i carro de perforació per barrina 
de fins a 200 mm 

- Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs martell, llots toxotrópicos, 
encamisat i formigonat de pilot complet 
- Equip de personal i maquinària complet per empenta oleodinàmic d'estructures de formigó 
armat, inclòs part proporcional de transport a obra i retorn a magatzem. 
- Equip de personal i maquinària complet per claveteo de tubs amb empenta de crics hidràulics, 
amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura elèctrica, inclòs transport a 

obra, muntatges i desmuntatges en obra i retorn a magatzem 
- Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
- Hidrosembra muntada sobre camió 
- Camió cisterna amb impulsor per hidrosembra 
- Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
- Grup electrogen de 80/10 kVA, amb consums inclosos 
- Grup electrogen de 200 kVA, amb consums inclosos 

- Grup electrogen de 600 kVA, amb consums inclosos 
- Compressor portàtil de 7 / 10 m3/min de cabal 
- Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 
- Equip de maquinària per a fixació de làmina de betum asfàltic 
- Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè 

 

 

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

Respecte a la instal·lació elèctrica provisional existiran dues opcions: 

Es podem fer els tràmits adients amb els responsables de les instal·lacions d’ATLL, per tal que 

una instal·ladora acreditada faci la connexió des d’un punt a designar per els responsables 

d’instal·lacions de les seves instal·lacions de la Planta d’Abrera fins els quadres des dels quals 

els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 

d’un instal·lador autoritzat. 

En cas d’impossibilitat de connectat a la instal·lació existent es la Contractista tindrà la 

obligació de disposar d’un sistema de subministrament elèctric alternatiu per el seu comte com 

pot ser disposar de grups electrògens. 

En els casos de la zona d'implantació i zones properes a les instal·lacions de la PTLL és podran 

fer els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa 

general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 

resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

En tot cas la instal·lació complirà: 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 

 

• Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 

en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 

etc.). 
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 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 

tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 

tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

• Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 

la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i envetats. 

 

• Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 

indirectes. 
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 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

 
 
 

 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per al subministrament d'aigua es podran estudiar varies alternatives: 

 

• Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant dels 

responsables de les instal·lacions d’ATLL  perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 

continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

• Es disposaran de dipòsits o cisternes per tal de poder disposar d'aigua per a l'execució 

dels treballs. 

• Per al consum humà s'haurà de comprar aigua envasada i emmagatzemar-la a obra a 

disposició dels treballadors. 

 

En cas d’impossibilitat de connectar a la instal·lació existent es la Contractista tindrà la 

obligació de disposar d’un sistema de subministrament d’aigua alternatiu per el seu comte. 

La distribució als diferents talls d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una 

total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  

 

5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Degut a la situació de les casetes s’estudiarà primerament la possibilitat de connexió a la xarxa 

existent de les instal·lacions d’ATLL o a la xarxa pública, en cas d’impossibilitat de connexió 

degut a la distància s'utilitzaran lavabos químics.  

Per als treballs que per la seva ubicació i duració estiguin lluny de la zona de casetes, es 

disposarà d’un poliklin a cada zona per evitar un trànsit excessiu de personal fins a la zona 

d’implantació. 

També es podrà realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides, consensuant la ubicació amb els responsables d’ATLL. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 

risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 

es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 

farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 

compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 

Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 

de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 

les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 

etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 

ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
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connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 

els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 

tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 

evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 

parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 

forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 

flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 

aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 

1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 

les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 

existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 

convenientment la seva ubicació. 

 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 

o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Les casetes i serveis per al personal d'obra generals es situaran en un ''Campament Base''  que 

s'ubicarà a la zona d’entrada de les instal·lacions, molt a prop de la parcel·la de l’ETAP 

d’Abrera, degut a la seva bona localizcació i accessibilitat.. Aquesta zona s'ocuparà 

temporalment durant l'execució de les obres. Cal dir que per necessitats d'execució i prèvia 

autorització de la D.O. es podrà modificar la seva ubicació. 

També es disposaran de poliklins  distribuïts a les diferents zones de treball, que es mouren en 

funció de l'avanç de les obres, degut a que la gran varietat d'actuacions impossibilita el trasllat 

continu al ''campament base''.  

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

detallen tot seguit: 

 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
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• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 

a cada 25 persones 

 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

Per la realització de l’obra es col·locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de lloguer de 

3,7x2,3x2,3 m (20 treballadors) a la zona de campament base indicada als plànols per les 

casetes d'obra, acopis, etc. També es col·locaran poliklins a les diferents zones de treball 

6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

Els vestuaris estaran provistos de seients i taquilles o penja-robes. 

Per a l'execució d'aquesta obra s'ha previst la col·locació de dos mòduls prefabricats de lloguer 

de 8,2x2,5x2,3 m (10 treballadors), ubicat a la zona de campament base destinada a casetes, 

acopis, etc., indicada als plànols.  

  

6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

En aquesta obra s'ha previst la col·locació de dos mòduls prefabricats de lloguer per a 

menjador de 6x2,3x2,6 m (10 treballadors), ubicat a la zona de campament base destinada a 

les casetes, acopis, etc., indicada als plànols, durant els 12 mesos de durada. Puntualment per 

a zones de treball molt llunyanes es disposaran casetes més petites com a menjador. 

  

6.4. Local d'assistència a accidentats 
 

 

Al tractar-se de contractacions amb menys de 25 treballadors simultanis podrà ser suficient 

disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. Aquest material serà subministrat per la mutua. 

 
 

  

7. ÀREES AUXILIARS 

 
  

7.1. Centrals i plantes 
 
En aquesta obra no es considera necessari la disposició de Centrals ni Plantes. 

 
En cas que el Contractista consideres necessària la seva disposició a l'hora de l'elaboració del 

Pla de Seguretat i Salut seguirà els següents paràmetres bàsics: 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
16 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en 

altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 

disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 

estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 
 
Per a l'execució dels treballs contemplats a la present obra s'han considerat com a necessaris 

els tallers de ferralla per a la fabricació dels colzes de les canonades a partir de les canonades 

d’acer i per al muntatge de les armadures de les arquetes. 

Estaran ubicats estratègicament a la zona de ''campament base'' per tal de realitzar únicament 

el trasllat a la zona a muntar. En el cas de les arquetes, allunyades de la PTLL es situaran 

pròximes a la zona d'execució. Aquests tallers estaran a una àrea abalisada i senyalitzada. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 
 

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Per l'apilament i magatzems generals s'ha establer inicialment una zona dintre de l'àmbit 

d'implantació, aquests s'han marcat als plànols.  

Per altra banda s'hauran de disposar petites zones d'apilament als diferents talls d’obra, sobre 

tot per al repartiment i distribució de la canonada al llarg del traçat..  

El paràmetres a complir i reflectir al Pla de Seguretat i Salut seran: 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

  
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

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

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

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

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

desconstrucció. 

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

s’originaran i les 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, elscostos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 

buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
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 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 
  
 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 

de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 

lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

• Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

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

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra (zona campament base) o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
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projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases d'actuació (treballs als diferents 

sectors, treballs en obres singulars, treballs a l’estació de bombament, zona dipòsit, rases, 

etc.), a fi de permetre la circulació de vehicles i persones o l’accés a les instal·lacions existents 

en funcionament. 

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

d’ocupació de les zones d'implantació i zones d'actuació o àmbit de treballs, i es diferenciarà 

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

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

• Situació de casetes i contenidors 
 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit de la zona de ''Campament Base'' i 

delimitat per un cantó pel tancament de les pròpies instal·lacions i per l’altra per tanques tipus 

Rivises, en les zones d'actuació dels diferents sectors es col·locaran dintre d'una zona 

abalisada.  

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 

obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 
 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 
A la següent taula es recull els valors mitjos per mesos de la temperatura a l’estació 

meteorològica de Castellbisbal (latitud 41,47892, longitud 1,97546 i altitud 147 m) que es la 

més propera a l’àmbit del projecte.  

El clima que caracteritza la zona objecte d’estudi és de tipus mediterrani, amb estius secs i 

calorosos i hiverns suaus. La temperatura mitjana és de 16º C mentre que les mínimes i les 

màximes es troben al voltant dels 12 ºC i els 34 ºC respectivament.  

Pel que fa al règim pluviomètric estacional, aquest és mínim a l’hivern i màxim a la tardor i 

primavera amb unes precipitacions mitges mensuals que es troben al voltant dels 47 mm. 
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10.4. Característiques del terreny 
 

La zona d'estudi és Troba al nord-oest de la Serralada Litoral, la qual recorre paral·lela a la mar 

de nord-est a sud-est, és d’alçades modestes i apareix travessada en la seva part central pel 

riu Llobregat, el qual desemboca a prop de la ciutat de Barcelona. 

Els terrenys per on transcorrerà la futura canonada són materials al·luvials localitzats a la plana 

al·luvial del riu Llobregat, a la zona comarcal Baix Llobregat.   

La geomorfologia es la pròpia dels entorns fluvials amb grans planes de sedimentació, i 

predominen les formes planeres.  

A continuació es mostra el mapa geològic de la zona d’ actuació: 

  

 
 

Mapa geològic comarcal de Catalunya. Baix Llobregat. IGM 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Els treballs a executar es desenvolupen paral·lela al riu Llobregat i en cap part del seu traçat 

ocupa la llera i/o el marge del riu, tot i que en ocasions la traça es troba molt a prop del 

Llobregat.  

En el seu recorregut la canonada dissenyada creua petits drenatges, associats a l’activitat 

agrícola de la zona, d’escàs valor natural. 

L’àmbit d’estudi es troba dins del país de l’alzinar litoral, sota la influència d’un eix fluvial; però 

la forta influència antròpica rebuda al llarg dels anys ha fet que actualment aquesta sigui una 
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unitat de vegetació molt escassa dins de la zona que s’estudia. Així doncs, dins l’àmbit concret 

del projecte les unitats de vegetació més freqüents són les pinedes  de  pi blanc 

Per a l'execució de les obres s'hauran de tenir en compte, a més de les normatives i 

procediments de seguretat establerts per la llei, els procediments i normatives internes d’ATLL, 

que tant seran d'obligat compliment. 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

• Replanteig i instal·lacions auxiliars 

• Moviment de terres (formació d'accessos a les obres) 

• Excavació en rases i pous 

• Col·locació de tubs 

• Execució d’arquetes (derivacions, ventoses i desguassos) 

• Col·locació de valvuleria i instrumentació 

• Instal·lació de la protecció catòdica de les conduccions 

• Reblert de terres 

• Estructures de formigó 

• Clava sota BV-1201 

• Reposició dels serveis afectats (telefonia, electricitat, col·lectors de pluvials) 

• Senyalització i abalisament 

• Plantacions i jardineria 

 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

L’excavació es podrà realitzar amb mitjans convencionals i amb talussos 1H:2V o 3H:2V amb 

un recobriment mínim de 1 m entre la clau del tub i la superfície. Excepte on, per proximitat a 

zones protegides, es faci enterament vertical.  En la següent taula es poden veure els talussos 

recomanats per a cada tram, i el tipus de terreny per al recobriment.  

 

PK min PK max Talussos recomanats Tipologia de terreny 

0 22 2(V) : 3(H) Grava arenosa con bolos 

22 37 No hay zanja - 

37 204 2(V) : 3(H) rellenos poco compactados 

206,5 215,5 No hay zanja - 

215,5 362 2(V) : 3(H) rellenos poco compactados 

362 372 Subvertical vial ATLL 

372 2510 1(V) : 2(H) arena sin finos, floja 

2510 2580 
0-1,5 m: 1(V) : 2(H)  
>1,5 m: 2(V):3(H) rellenos vertidos y arcillas firmes con grava arenosa 

2580 FINAL 1(V) : 2(H) rellenos vertidos 

 
L’amplada del fons d’excavació serà en funció del diàmetre i d’acord a la taula següent: 

Ø (mm) 1600 1200 1000 900 

Amplada a cada 
lateral del tub 

(m) 
0,5 m 0,4m 0,3 0,3 

 
- S'ha de procurar que les rases estiguin poc temps obertes abans d’instal·lar-hi els tubs 

(mai més de 3 dies). S'evita així la degradació dels talussos i del fons, així com el perill 

d'accidents. 

- S'ha d'evitar sobre-amplades de les rases, que són causa de forts increments de les 

càrregues del terraplè sobre la canonada. 

- S'ha de vigilar constantment la qualitat del material que forma el llit de recolzament 

dels tubs, la del reblert a cada costat i fins a 50 cm. per sobre dels tubs, així com la 

seva correcta compactació (que és fonamental per evitar sobrecàrregues superiors a 

les previstes. 
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- Una vegada instal·lats els tubs s'han de recobrir parellament (deixant les juntes vistes) 

tan aviat com sigui possible encara que no s'hagi provat el tram. Es pretén així evitar 

desplaçaments dels tubs i fins i tot la seva flotació cas d'inundar-se la rasa. 

- Els trams de prova no seran superiors a 500 ml. 

- Cas que els massissos d'ancoratge no resisteixin pel seu propi pes, es vigilarà la seva 

disposició per evitar-los moviments si s'excavés el terreny darrera seu en el futur. 

- Quant als tubs, no ha de bastar per acceptar-los que s'acompanyin d'un certificat 

d'homologació, sinó que s'han d'entregar els resultats conformats de les proves del 

control intern de qualitat del fabricant, que s'hauran de contrastar amb les proves de 

recepció oportunes. 

- S'han de vigilar els possibles danys causats pel transport dels tubs a obra, i decidir si 

són o no reparables, sempre amb un procediment autoritzat prèviament. També es 

vigilaran les condicions d'aplegament. 

 
Com a resum, per tal de realitzar l’execució d’aquestes conduccions, es requereixen les 

següents operacions: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referencies topogràfiques 

- Introducció dels elements de la canonada 

- Extracció del material excavat 

- Unió de tubs mitjançant soldadures 

- Material i adopció de totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels 

treballadors que participin en la realització de les tasques.  

 

 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats 
respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats 
d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

La duració prevista de la totalitat dels treballs a executar que es defineixen en el present 

projecte constructiu seran de 12 mesos. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

14. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 
 

  
Serà el cap d'obra, juntament amb el coordinador o el tècnic del servei de prevenció, el que 

identifiqui (segons la programació de les tasques a realitzar en l'obra) les zones considerades 

recintes confinats on és obligatori seguir el procediment de treball descrit. També serà 

l'encarregat d'assegurar- que el personal que realitza aquestes tasques tingui la formació i els 

mitjans adequats 

 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació 

natural desfavorable, en el qual poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una 

atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part 

del treballador. 
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RISCOS MÉS FREQÜENTS 

• Riscos Generals: 

Són aquells que al marge de la perillositat de l'atmosfera interior són deguts a les deficients 

condicions materials de l'espai com a lloc de treball. 

Entre aquests riscos destaquen: 

- Riscos mecànics, equips que poden posar en marxa intempestivament, atrapaments, 

xocs i cops, amb elements sortints, dimensions reduïdes de la boca d'entrada, obstacles 

a l'interior, etc. 

- Riscos d'electrocució per contacte amb parts metàl.liques que accidentalment puguin 

estar en tensió. 

- Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell. 

- Caigudes d'objectes a l'interior mentre s'està treballant. 

- Males postures. 

- Ambient físic agressiu. (Calor, fred, soroll, vibracions, etc) 

- Riscos derivats de problemes de comunicació entre l'interior i l'exterior. 

 

• Riscos Específics: 

A continuació esmentem les atmosferes perilloses que poden existir en un recinte confinat. 

 
Inflamable: 

Un gas específic pot ser inflamable a través d'un ampli rang de mescles amb 

aire. El metà és un exemple. Pot produir-se per descomposició orgànica dins 

de les línies de clavegueram 

 
Tòxica 

Exposició a alguns gasos que no fan olor, color o sabor, que poden ser fatals fins i tot en 

concentracions molt baixes. Per exemple, el monòxid de carboni pot ser fatal al 0,1% perquè 

sota exposició contínua s'acumula en el cos. Un altre exemple és el sulfur d'hidrogen (àcid 

sulfhídric), les concentracions fatals no són detectables per la seva olor, ja que saturen el sentit 

de l'olfacte. 

 
Deficiència d’oxigen 
 

Les atmosferes deficients d'oxigen poden presentar-se quan: 

- una quantitat suficient de qualsevol combinació de gasos desplaça la quantitat d'oxigen 

necessària per a la vida. 

- l'estrat de la terra consumit per microorganismes o esgotat per la oxidació de 

materials, absorbeix l'oxigen. Si el contingut d'oxigen és menor que el 20,5%, no cal 

entrar al espai tancat, llevat que s'estigués equipat amb un respirador d' línia d'aire o 

autònom de pressió positiva. 

 

MESURES PREVENTIVES 

Els procediments previs a l'ingrés a espais tancats han d'incloure: 

- Processos de mostreig i comprovació d'atmosferes per a detecció de possibles: 

 - Deficiències d'oxigen. 

 - Existència de gasos combustibles. 

 - Existència de gasos tòxics. 

- Processos de ventilació inicial o contínua quan siguin necessaris 

MOSTREIG I COMPROVACIÓ D'ATMOSFERES 

Existeix en el mercat una àmplia gamma de detectors que permeten anàlisis prèvies de les 

atmosferes així com mostratges continus mentre l'operari està en el interior de l'espai tancat. 

Entre els contaminants perillosos de l'aire que de vegades es troben en orificis de accés, 

s'inclouen els següents: 

- Gasos combustibles 

- Vapors de combustibles i solvents líquids (nafta, gasolina, querosè, benzina i altres 

hidrocarburs) 

- Gasos provinents de la fermentació de matèria orgànica o productes de combustió: 

metà, diòxid de carboni, monòxid de carboni, hidrogen, sulfur d'hidrogen i barreges 

amb deficiència d'oxigen. 
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- El mostreig ha de realitzar sempre abans d'accedir al orifici, mitjançant un tub sonda de 

la longitud apropiada que sigui introduït en l'espai tancat. 

- El permís perquè els treballs es puguin dur a terme en els orificis de accés, serà atorgat 

només quan les proves de control continu demostrin que l'atmosfera pot mantenir-se 

dins de límits segurs. Aquestes proves hauran de ser realitzades de manera freqüent i 

abans de cada represa dels treballs en aquests orificis. 

- Si la coberta de l'orifici d'accés disposa de respiradors, la prova inicial s'ha de fer amb 

la coberta sense retirar abans de pertorbar les condicions existents dins de l'orifici. Si la 

coberta no disposa de respiradors, aquesta haurà de ser oberta prou com perquè 

admeti el ingrés de la mànega de prova de l'instrument en la posició en què bufa el 

vent. 

- En el cas que les proves de gasos combustibles i comprovació de deficiència d'oxigen 

fetes abans que es retiri la coberta de l'orifici d' accés demostren nivells d'inseguretat 

en l'atmosfera, aquesta coberta haurà de ser retirada en forma molt acurada a fi 

d'evitar la generació de espurnes. 

- Després de comprovar l'absència de gasos i vapors perillosos i també la presència 

d'oxigen en quantitat suficient podrà iniciar el treball. El operari haurà de portar sempre 

amb ell un detector portàtil que analitzi en tot moment la qualitat de l'aire. 

- En cas que l'aparell detecti alguna situació anòmala (l'aparell donarà la alarma 

mitjançant els avisadors acústics i / o lluminosos) l'operari haurà d'abandonar l'espai 

tancat de forma immediata, alhora que el comunicar al personal situat a l'exterior. 

- Si en un espai tancat es descobreix la presència de gasos, s'actuarà en el següent 

ordre: 

- Es prohibirà l'accés del personal. 

- S'intentarà la ventilació natural, obrint les boca de l'accés i les properes que connectin 

amb aquesta. 

- Es mostra novament l'atmosfera passat un cert temps 

- Només es permetrà l'accés del personal quan després d'una anàlisi exhaustiva es tingui 

la completa seguretat de que l'aire està net. 

- En cas que la ventilació no tingui efecte no es realitzarà el treball. 

- Formació dels treballadors 

- Tots els treballadors involucrats han de: 

- Conèixer els tipus de gasos que podrien estar presents en les seves àrees d' treball. 

- Disposar d'un entrenament adequat en l'ús i calibratge de equips apropiats de detecció 

de gasos. 

- Ser examinats de forma periòdica pel que fa a els seus coneixements de els mètodes 

de comprovació i utilització d'equips. 

NORMES DE SEGURETAT 

A continuació s'ofereixen unes normes de seguretat. 

Condicions d'Higiene: 

- Tot pou o col lector ha de ser considerat amb possibilitat d'existència de gasos tòxics o 

explosius, i en conseqüència, no podrà entrar cap treballador en el seu interior si no 

s'han efectuat les proves adequades que permetin assegurar la no existència d'aquests 

gasos. 

- Previ al descens del personal, es comprovarà l'absència de gasos combustibles, 

explosius o tòxics, mitjançant detectors. S'ha de comprovar també si el nivell d'oxigen 

en l'interior és suficient. Els operaris que treballin a l'interior portaran connectats, 

permanentment, els equips de detecció i mesura de gasos. 

- En el cas que es produeixi una alarma, s'interrompran d' immediatament els treballs en 

les proximitats del lloc, es donarà avís al cap de obra o encarregat, i no es reprendran 

fins que les condicions de treball no tornin a ser les adequades. 

- En el cas que es produeixi una prealarma, aquesta s'ha de posar en coneixement del 

cap d'obra o encarregat que determinarà si es continua amb els treballs. 

- En el cas que un operari patís un desmai, els seus companys mai s'inclinaran per 

recollir-sinó que li aixecaran per mitjà de la corda i cinturó avisant immediatament a 

l'exterior. 

- En cas que sigui absolutament imprescindible entrar al recinte en presència de gasos 

tòxics o baix nivell d'oxigen (com és el cas dels rescats) s'utilitzaran equips de 

respiració autònoms. 

- No es fumarà ni baixaran flames a l'interior. 

- No es fumarà ni hi haurà flames obertes als voltants de la boca d' registre. 

Equip de treball: 
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- L'obertura del registre s'ha de fer amb ganxos apropiats a aquest efecte, usant, els 

operaris que realitzin aquest treball, guants i calçat de seguretat. 

- L'operari que hagi de baixar a l'interior del registre, haurà verificat prèviament l'estat 

de l'escala fixa de servei. 

- Si no fos aconsellable el descens valent-se de l'escala, s'introduirà una escala metàl·lica 

que superi en almenys un metre la boca de registre, o escala flexible, convenientment 

ancorada en un punt fix. 

- El personal en l'interior anirà proveït de, guants, botes d'aigua amb puntera i plantilla 

metàl·lica i equip impermeable que eviti el contacte amb l'aigua residual. 

- Es treballarà amb cinturó de seguretat, classe B-II (Cinturó de Caiguda), unit a 

l'exterior. 

- A l'exterior es disposarà d'un equip de respiració autònom per cas de necessitat. Abans 

d'iniciar els treballs, es comprovarà la càrrega del equip i el seu correcte funcionament. 

- En cas que es requereixi il·luminació addicional a l'interior, s'utilitzaran, com a mesura 

de protecció, tensions de seguretat de 24 volts. Es assegurarà que la instal·lació 

compleix els requisits necessaris per a la seva utilització en locals mullats i amb risc 

d'incendi o explosió. 

- Els equips de seguretat, botes, cascos, cinturons, emissores de ràdio, escales, 

detectors de gasos, equips de respiració, etc., han de ser revisats, com a mínim, cada 6 

mesos. 

Personal necessari per al treball: 

- Sempre romandrà almenys una persona a l'exterior de cada un els recintes confinats. 

- En el cas de col·lectors, el primer operari anirà temptejant la solera amb una barra per 

detectar possibles irregularitats. 

Ús d'aparells de Detecció i Mesura de Gasos: 

Sota aquesta definició s'engloben Explosímetres, Detectors de gasos tòxics, Indicadors d'oxigen 

i Detectors múltiples. 

Abans del seu ús es comprovarà: 

- El bon estat general de l'aparell 

- L'estat de càrrega de la bateria 

- El funcionament de les alarmes 

- S'introduirà a l'interior del registre la sonda de l'aparell. Si no té sonda s'introduirà 

l'aparell a l'interior del registre mitjançant corda o altre dispositiu. 

- Les proves de detecció i mesura de gasos s'han de fer des del punt més alt al més baix 

del registre. 

- L'aparell disposa d'un sensor per senyalitzar visual i acústicament alarmes i prealarma, 

que seran fàcilment distingibles. 

- Les alarmes indicaran la presència de gasos tòxics o explosius o nivells d'oxigen en 

concentracions que representen un perill immediat per l'operari per la qual cosa s'haurà 

de procedir a l'evacuació. Les alarmes poden ser: 

 - Alt contingut en gasos tòxics 

 - Alt contingut en gasos explosius 

 - Baix nivell d'oxigen 

Exposició a petites concentracions de gasos tòxics durant temps prolongat. Les prealarma 

indicaran la presència de gasos tòxics o explosius que no representen perill immediat per la 

seva baixa concentració. Aquesta situació haurà, en tot cas, de comunicar al cap d'obra o 

encarregat que decidirà sobre la continuació o no dels treballs. 

- Mentre durin els treballs es mantindrà l'aparell de detecció i mesura de gasos en 

funcionament. 

- Acabat el seu ús es netejarà i guardarà en lloc adequat. 

- Es compliran escrupolosament les normes recomanades pel fabricant. 

Procediment de treball prèvia a l'entrada: 

S'ha d'assegurar la seva realització tant del personal propi com subcontractat. 

- Abans d'entrar, es detectarà la presència de: 

 - Gasos combustibles o explosius 

 - Possible deficiència d'oxigen 

 - Gasos tòxics 
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- Si les tres proves anteriors donen negatives: 

 - Es pot entrar al lloc de treball 

 - Es posarà en funcionament l'aparell de detecció i mesura de gasos, tot el temps que 

durin els treballs. 

- Si la prova de detecció de gasos tòxics donés positiva o es detecta una possible 

deficiència d'oxigen, se seguirà el següent procediment: 

- S'interrompran els treballs, es ventilarà el lloc i es posarà el fet en coneixement del cap 

d'obra. 

- Un cop ventilada la càmera es tornarà a realitzar la prova que va donar resultat positiu, 

fins que per efecte de la ventilació doni negativa. 

- Quan hagi desaparegut el gas, es procedirà a treballar, i disposa l'aparell de detecció i 

mesura de gasos en posició de funcionament. 

- Es mantindrà ventilat el lloc de treball, o es ventilarà periòdicament. 

En cas que es detecta una barreja de gasos en concentració explosiva, es seguirà el següent 

procediment: 

- Es deixarà oberta la tapa dels pous i es prohibirà realitzar qualsevol treball. 

- S'evitarà que s'aproximen persones. 

- Es allunyarà al màxim qualsevol material o equip capaç de ser una font d'espurnes que 

provoqui la inflamació dels vapors. 

- Està prohibit fumar a les proximitats 

- Es ventilarà la càmera mitjançant ventiladors que no provoquin espurnes. 

- Un cop ventilada la càmera es tornarà a fer la prova que va donar resultat positiu, fins 

que doni negativa. 

- Quan hagi desaparegut el gas, es procedirà a treballar, i disposa l'aparell de detecció i 

mesura de gasos en posició de funcionament. 

- Es mantindrà ventilat el lloc de treball, o es ventilarà periòdicament. 

- Si en algun moment, durant el treball, l'aparell de detecció i mesura de gasos donés 

alguna alarma, s'haurà sortir del lloc de treball i es realitzarà de nou tot el procés 

descrit anteriorment. 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Cinturons de seguretat. 

- Equips de respiració autònom. 

  
 

15. TREBALLS AMB INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O EN LES SEVES 
PROXIMITATS 

 
  

Segons el RD 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat de 

dels treballadors enfront del risc elèctric l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries 

perquè de la utilització o presència de l'energia elèctrica en els llocs de treball no es derivin 

riscos per a la salut i seguretat dels treballadors o, si això no fos possible, per a tals riscos es 

redueixin al mínim. 

Es considera risc elèctric el risc originat per l'energia elèctrica, incloent: 

a) Xoc elèctric per contacte amb elements en tensió (contacte directe), o amb masses posades 

accidentalment en tensió (contacte elèctric indirecte).  

b) Cremades per xoc elèctric o arc elèctric.  

c) Caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric.  

d) Incendis o explosions originats per l'electricitat. 

Tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti un risc elèctric 

s'ha de fer sense tensió, excepte en els treballs en, o en proximitat d'instal·lacions les 

condicions d'explotació o de continuïtat del subministrament així ho requereixin. 

Els treballs que es realitzen en proximitat d'elements en tensió es duran a terme segons la 

ordre TIC/341/2003 i segons l'annex 5 del Reial Decret 614/2001, o bé es consideraran treballs 

en tensió i s'aplicaran les disposicions corresponents a aquest tipus de treballs. 

D'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari ha de garantir que els 

treballadors i els representants dels treballadors rebin una formació i informació adequades 
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sobre el risc elèctric, així com sobres les mesures de prevenció i protecció que s'hagin 

d'adoptar. 

 
TREBALLS SENSE TENSIÓ 

Les operacions i maniobres per deixar sense tensió una instal·lació, abans d'iniciar el ''treball 

sense tensió '', i la reposició de la tensió, en finalitzar, les realitzaran treballadors autoritzats 

que, en el cas d'instal·lacions d'alta tensió, hauran de ser treballadors qualificats. 

 
1.Preparació del treball 

 

Abans d'iniciar el treball en proximitat d'elements en tensió, un treballador autoritzat, en el cas 

de treballs en baixa tensió, o un treballador qualificat, en el cas de treballs en alta tensió, 

determinarà la viabilitat del treball, tenint en compte el que disposa el paràgraf anterior. 

Si és el treball viable, s'han d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per reduir al mínim 

possible: 

El nombre d'elements en tensió.  

Les zones de perill dels elements que romanguin en tensió, mitjançant la col·locació de les 

pantalles, barreres, envolupants o protectors aïllants les característiques (mecàniques i 

elèctriques) i forma d'instal·lació garanteixin la eficàcia protectora. 

Si, malgrat les mesures adoptades, segueixen existint elements en tensió les zones de perill 

són accessibles, s'haurà de: 

• Delimitar la zona de treball respecte a les zones de perill, la delimitació serà eficaç 

respecte a cada zona de perill i s'efectuarà amb el material adequat.  

• Informar els treballadors directament o indirectament implicats, dels riscos 

existents, la situació dels elements en tensió, els límits de la zona de treball i totes 

les precaucions i mesures de seguretat han d'adoptar per no envair la zona de 

perill, fent saber, a més, la necessitat que ells, a si vegada, informin sobre 

qualsevol circumstància que mostri la insuficiència de les mesures adoptades. 

 

Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, en les empreses les activitats habituals 

comporten la realització de treballs en proximitat d'elements en tensió, particularment si tenen 

lloc fora del centre de treball, l'empresari s'ha d'assegurar que els treballadors tenen 

coneixements que els permeten identificar les instal·lacions elèctriques, detectar els possibles 

riscos i obrar en conseqüència. 

 
 
2. Realització del treball 

 

Quan les mesures adoptades no siguin suficients per protegir els treballadors davant el risc 

elèctric, els treballs seran realitzats per treballadors autoritzats, o sota la vigilància d'un 

d'aquests.  

En l'exercici de la seva funció de vigilància, els treballadors autoritzats han de vetllar pel 

compliment de les mesures de seguretat i controlar, en particular, el moviment dels 

treballadors i objectes a la zona de treball, tenint en compte les seves característiques, els seus 

possibles desplaçaments accidentals i qualsevol altra circumstància que pugui alterar les 

condicions en què s'ha basat la planificació del treball. La vigilància no és exigible quan els 

treballs es realitzen fora de la zona de proximitat o en instal·lacions de baixa tensió. 

 
3. Disposicions particulars per a obres i altres activitats en què es produeixin moviments o 
desplaçaments d'equips o materials en la proximitat de línies aèries subterrànies o altres 

instal·lacions elèctriques 
 

Per a la prevenció del risc elèctric en activitats en què es produeixen o poden produir 

moviments o desplaçaments d'equips o materials en la proximitat de línies aèries, subterrànies 

o altres instal·lacions elèctriques (com passa sovint, per exemple, en la edificació, les obres 

públiques o determinades feines agrícoles o forestals) s'haurà d'actuar de la manera següent: 

• Abans del començament de l'activitat s'identificaran les possibles línies aèries, 

subterrànies o altres instal·lacions elèctriques existents a la zona de treball, o en 

les seves rodalies.  

• Si, en alguna de les fases de l'activitat, hi ha risc que una línia subterrània o algun 

altre element en tensió protegit pugui ser assolit, amb possible trencament del seu 

aïllament, s'han de prendre les mesures preventives necessàries parell evitar 

aquesta circumstància.  

• Si, en alguna de les fases de l'activitat, la presència de línies aèries o d'algun un 

altre element en tensió desprotegit, pot suposar un risc elèctric per als treballadors 

i les línies o elements no es poden desviar-se o deixar-se sense tensió, s'aplica el 

que disposa anteriorment. 
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16. NORMES PER A TREBALLS NOCTURNS 
 

Per als possibles casos en que s’hagin de realitzar treballs nocturns s’haurà d’establir 

prèviament un protocol que contemplin les següents normes: 

Es definiran els treballs a realitzar, personal que intervé, responsables, maquinaria a utilitzar i 

la zona afectada. 

Es disposaran equips mòbils de bombeig de pluvials per donar servei en qualsevol punt a les 

xarxes afectades per les obres. 

Es preveuran grups d’electrògens per donar servei a les instal·lacions que poguessin veure 

interrompuda la seva alimentació elèctrica, sempre que el Director d'Obra ho estimi oportú. 

Abans de l'inici dels treballs nocturns es tindran preparats els equips per accedir a la zona 

d'actuació, una vegada rebuda la comunicació d'autorització dels mateixos i sempre amb un 

responsable de la contractista principal present. 

 
 

17. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

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

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

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

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

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

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

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

 
  

18. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
18.1. Agents atmosfèrics 
 

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, al tractar-se d'una obra al exterior 

son la existència de pluges, vents i possibles nevades. En funció a això durant l’existència 

d'aquestes condicions s'adoptaran les mesures preventives previstes en aquest estudi i quant 

aquest condicions s'agreugin es suspendran els treballs. 

 
  

18.2. 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. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fressat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o 
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en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

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

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

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

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 18.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor .................
... 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................

... 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................
... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................
... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................
... 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................
... 

94 dB 

Esmeriladora de peu .................

... 

60-75 dB 

Camions i dúmpers .................

... 

80 dB 

Excavadora .................
... 

95 dB 

Grua autoportant .................

... 

90 dB 

Martell perforador .................
... 

110 dB 

Mototragella .................
... 

105 dB 

Tractor d’erugues .................
... 

100 dB 

Pala carregadora d’erugues .................
... 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................

... 

84-90 dB 

Pistoles fixa-claus d’impacte .................
... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ................. 105 dB 

... 
Tronçadora de taula per a fusta .................

... 
105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

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

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

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

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

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

18.4. Pols 
 

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

 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Emfisemes pulmonars 

 Pneumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

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

temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 

 Plantes de picat i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 
o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat Aspiració localitzada 

i soldadura elèctrica 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

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

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

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

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

18.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

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

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

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

4art.- Ubicació dels 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. 

18.6. Radiacions no ionitzants 
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Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 

làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 

ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 

d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 

la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 

baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 

a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
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d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball 

requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 

dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 

qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 

de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 

danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 

energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 

els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 

grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 

II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida 

incloent la resposta de centelles. 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 

II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 

de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 

s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 

exemple, encaixonat protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 

emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea 

de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 

la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 

en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 

genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 

pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 

tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 

l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 

estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 

raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 

de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 

aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 

d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 

està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 

invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 

les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 

quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 

amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 

i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 

per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 

absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 

trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 

classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 

l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
34 

 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 

d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 

indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 

sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

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

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

controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 

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

en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 

d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al 

sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 

contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del 

filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

18.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 

radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 

entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 

amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in 

vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 

Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 

contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 

general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 

edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 

sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 

s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 

l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 

de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

19. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

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

de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 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. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant bigues d’elevació (palonnier), 

catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 

del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 

descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 

15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

20. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o 

apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

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

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 

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

continuació: 

 
Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 

interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
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sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 

amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de 
treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra 
de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 

planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 

mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 
3 perxes telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una 

alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

  
 
 
 

 
  

21. 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 

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). 
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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. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

  

22. 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 vistiplau 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. 

  

23. RECURSOS PREVENTIUS 
 

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

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

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

 

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

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 

aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

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

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

de treball detectades. 

 

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

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

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

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

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

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

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

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

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
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obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

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

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

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

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTIL.LACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA NAO ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 

SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PARALLAMPS 

INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES 
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA CIVIL 
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA MECÀNICA 
CANALITZACIONS I RAMALS - MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS INTERIORS - INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I 

ACCESSORIS 
INSTAL·LACIONS INTERIORS -  MANTENIMENT 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

  
  

24. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 

dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. Durant les obres serà necessari 

definir la senyalització  necessària per tal de segregar i/ o ordenar els diversos tràfics, d’obra i 

de personal d’explotació d’ATLL. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 

la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
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que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 

llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-

se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 

riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

En funció a tot això en aquesta obra s’utilitzaran entre d’altres: 

 Senyals de tràfic. 

 Cartells d'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors 

auditius, botes i guants, etc. 

 Cartells de risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària 

pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions, etc. 

 Senyals d'entrada i sortida de vehicles. 

 Cartells de prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, 

prohibit fumar i prohibit aparcar. 

 Senyal informatiu de localització de farmaciola extintors, etc. 

 Balises lluminoses intermitents. 

 Cons 

 Cintes de abalisament. 

  Jalons de senyalització. 

 Tanques metàl·liques en delimitació i protecció de passos de persones.   

 Tanques de desviaments de tràfic, normalitzades. 

 

  

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

L'accés a la zona d'obres es realitzarà mitjançant els accessos existents des de la carretera BV-

1201 i des de les instal·lacions de la PTLL. 

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. 
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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 Guàrdia Municipal 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 

  

25.1. Normes de Policia i Control d'accés a obra 
 

• Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, es a dir la delimitació de la zona 

de ''campament base'', conformats els tancaments i accessos independents per al personal i els 

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, es a dir als diferents talls d'obra 

definits al projecte (sectors, obres singulars, instal·lacions interiors, etc.) , per les pròpies 

circumstàncies de l’obra, el contractista haurà de garantir que es realitzi un control d'accés 

previ, preferentment centralitzat al campament base,  i haurà d’assegurar que les entrades  als 

talls d'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar 

riscos. 

Per a l'accés del personal la constructora definirà prèviament un Protocol de Control d'accés 

amb la disposició de la documentació necessària. 

 
Documentació necessària per a l'accés a obra de contractista 

 

Els contractistes i subcontractistes per accedir a l'obra han de complir amb el que requereix en 

el Protocol de Control de d'accés de personal on s'indiquen normes per a l'accés a l'obra, i 

identificació del personal i a més es tindran en compte les següents:  

En incorporar a l'obra o fer la implantació, i com a requisit imprescindible per a la concessió i 

lliurament de la targeta d'accés a l'obra, les empreses hauran de presentar la documentació: 

 Adhesió al PSS. 

 Registre en el REA 

 Fotocopia del DNI per les dues cares. 

 TC2 i TC1 de l'últim mes. Si és un autònom el rebut d'autònom. 

 Certificat de lliurament d'EPI i d’haver estat ensinistrat en el seu ús. 

 Certificat conforme es té una mútua d'accidents de treball i servei de prevenció 

d'accidents. 

 Aptitud mèdica per part del treballador. 

 Formació rebuda per part del treballador en matèria de PRL (mínim 8h + 20 h) 

 Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 

 

Es designarà un responsable de realitzar aquest control, la designació quedés reflectida en el 

document corresponent. 

 

• 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. 
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25.2. 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. 

Per als treballs determinats al present projecte no es preveu l'ocupació de vía pública, en el cas 

que fos necessària realitzar una ocupació temporal de la mateixa es seguiran els següents 

requeriments: 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

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

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

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

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

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

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 contenidors. 
 

Al present Estudi de Seguretat i Salut s'ha estudiat i proposat una zona d'ubicació de casetes i 

contenidors denominada ''Campament Base' situat a l’esquerra de la zona d’accés, a mes de 

proposar la ocupació de petites zones dins de cada tall d'obra degut a la magnitud d'abast dels 

treballs. 

El Constructor indicarà en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi en 

funció als seus mitjans i previsions. 

 

• 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. 

  

25.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Alguns dels treballs a executar es troben dintre de les instal·lacions de la PTLL d’ATLL, en 

terrenys particulars i que no afectaran a l'àmbit públic, si es farà una delimitació de la zona de 

Campament Base i un abalisament de les zones de treball. 

Per a les separacions de les zones d'obra amb els terrenys es seguiran aquests criteris: 

Les tanques delimitaran tant el perímetre de la zona d'implantació com els perímetres de les 

diferents zones d'actuació. Per aquestes delimitacions es podran utilitzar diferents tipus de 

tancaments en funció a la seva durabilitat en el temps, la seva ubicació i la seva possible 

afectació a activitats de les instal·lacions d’ATLL. 

Caldrà tenir en compte alhora de realitzar els tancaments que una disposició homogènia del 

mateix, ben conservada i adient a cada situació generarà un benefici en la disminució de riscos 

així com una millor percepció de les obres per part dels treballadors i usuaris de les 

instal·lacions. 

Al  present Estudi de Seguretat i Salut es proposen uns tancaments que hauran de ser 

estudiats en deteniment per la Constructora i consensuats amb la Direcció d'Obra i el 

Coordinador de Seguretat i Salut a l'hora de realitzar el Pla de Seguretat i Salut. 
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Per al tancament de la zona d'implantació es proposa realitzar-lo amb tanques de malla 

electrosoldada, tipus Rivisa amb malla d'ocultació. 

Per a les delimitacions als diferents tall d'obra així com els accessos als mateixos es faran 

estacaments i abalisaments poden utilitzar malla de polipropilè taronja, cintes, cons, tanques 

lleugeres grogues de 200 x 100 cm.  

Aquests  abalisaments també s'utilitzaran per a proteccions provisionals en operacions de 

càrrega i descàrrega, desviacions momentànies de trànsit, treballs d'actuacions puntuals, 

delimitacions de maquinaria o similars. 

 
 

Manteniment dels tancaments 

 

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant pintures, publicitat, 

desperfectes i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Les tanques de la zona de Campament Base 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. 

Per a l'accés a les diferents zones de treball es determinarà la zona més adient a cada cas.  

 

25.4. 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. 

Quan això no sigui possible o per necessitats de realitzar-lo a zones properes al tall d'obra, 

s’estacionarà el vehicle en lloc autoritzat a l'efecte, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 

d’actuació, es delimitarà i abalisarà la zona d'actuació i es prendran les següents mesures: 

 

 Es delimitarà la zona del pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,  

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. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 

la calçada. 

 La ubicació de la zona de neteja de cubes es consensuarà amb la Direcció d'Obra i el 

Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
 

Descàrre
ga 

La runa es disposarà en els contenidors habilitats, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols.  
 

Apilamen

t. 

No es poden acumular runa i deixalles en l’àmbit de domini de l'aeroport 

fora de les zones d'obra, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de la Direcció de l'Aeroport.  
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuaci
ó 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

 
 
 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

 

Els treballs a executar, al realitzar-se en terrenys agraris, no contemplen la possibilitat de 

caigudes a la via pública. 

En el cas de trànsit de vehicles i camions amb càrrega que pugui suposar el risc de caiguda de 

materials, aquests aniran tapats per evitar-ho. 

Com a recomanacions per a l'elaboració del PSS en el cas de possible caiguda d'objectes a la 

via pública: 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 

tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 

de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 

Camió grua En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 
o del tancament de l’obra. 

  

El ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
 

  

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

 
• Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament els camins i l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

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

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

• Sorolls. Horari de treball 
 

La constructora previ a l'inici dels treballs consensuarà amb la Direcció d'Obra i el Coordinador 

de Seguretat i Salut els horaris a realitzar. 

Com a norma d'inici 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. 

Davant la possibilitat de necessitar realitzar treballs fora de l'horari establert, en horari nocturn 

i/o festius i caps de setamana, es demanaran les autoritzacions oportunes i s'establirà un 

procediment. 

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. 

 
 

• Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
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Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

25.6. 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. 

  

25.7. 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). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de 
la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 

m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 

no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

  

• 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). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

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

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

• Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
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salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 

de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

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

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

compliran les següents condicions mínimes: 

 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 

• Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 

la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

26. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

26.1. 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. 

 Caiguda a diferent nivell. 

 Atropellaments. 
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 Col·lisions amb obstacles. 

 Caiguda d'objectes. 

 Projecció d'objectes 

  

26.2. 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 tancaments delimitadors separant el perímetre de les zones 

d'implantació i zones d'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Procediment de control d'accés a l'obra i a les zones d'actuació. 

3. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin per els camins o carreres 

limítrofs, es realitzaran senyalitzacions i abalisaments marcant en cas necessari 

els desviaments, en el cas de rases o canvis de nivell s’instal·larà una 

passarel·la de pas resistent  amb senyalització que haurà de ser òptic i lluminós 

a la nit.  

4. Per a l'entrada i sortida de vehicles o operacions de càrrega i descàrrega que 

puguin afectar als camins o vials existents, es senyalitzarà i abalisarà les zones 

d’afectació de la maniobra, amb protecció d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 

nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

5. 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. 

 
 

27. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 Despreniments de terres. 

 

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. 

7.-  Pla d'emergència i evacuació 

  
 

28. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Les obres objecte del present projecte han estat dissenyades tenint en compte les mesures de 

seguretat necessàries per als treballs de manteniment posteriors i per la correcta explotació de 

la mateixa per tercers, seguint l'art. 5.6. del R.D. 1627/97 

Les mesures de seguretat adoptades han estat les següents: 

1. Baranes a les escales i passarel·les de l’Estació de Bombament 200.  

2. Potes als pous, arquetes i dipòsits per als treballs d'explotació i manteniment. 

3. Escales de gat per accedir a plataformes o passarel·les elevades. 

4. Potes per accedir a arquetes. 

5. Escala de gat amb protecció perimetral. 

6. Els següents equips de seguretat per evitar sobrepressions i depressions a les 

conduccions durant l'explotació de les mateixes: 

• Calderins antiariet a les impulsions de l'estació de bombament. 

• Bypass entre les conduccions d'aspiració i impulsió de l'estació de bombament 

• Vàlvules d’alleugeriment de pressió. 

• Purgadors i ventoses. 

 
 

 

29. FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 El Contractista haurà de presentar un Pla de Formació específic per a aquesta obra, al principi 

de la mateixa, al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. S'han d'incloure en 
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ell els formats necessaris (registre de formació, fitxes per a la formació en els talls pels 

encarregats, etc.) i es detallaran els continguts de la formació. 

 29.1. Caps d'obra i encarregats 

Tant el Cap d'Obra com els encarregats han de complir, com a mínim, els requisits següents: 

• Curs equivalent a NIVELL BÀSIC (60 hores). 

• Formació en els riscos específics dels treballs i de l'entorn en què es realitzarà 

l'obra així. 

• Formació específica en la realització d'Observacions Preventives de Seguretat. 

 

 

29.2. Per a tot el personal contractista i treballadors 
 

  

El CONTRACTISTA haurà d'acreditar, per al seu personal i els seus subcontractistes, abans de 

l'inici de l'obra, la formació mínima en matèria de seguretat: 

• Prevenció dels riscos propis del seu ofici. 

• Riscos particulars de l'obra i la seva prevenció. 

• Equips de protecció personal 

• Permisos de Treball  

• Procediments de treball, bones pràctiques de l'ofici i normativa de seguretat, 

necessaris per realitzar cada treball amb seguretat i qualitat. 

• Pla de Seguretat i Salut i Pla d'actuació en cas d'emergència 

 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, el personal de l'obra fent una 

exposició dels mètodes de treball, els riscos que poden comportar i les mesures de seguretat 

que s'hauran d'emprar, s'ha de fixar amb el Cap d'Obra la necessitat i freqüència d'aquests 

ensenyaments. 

Abans del començament de cada capítol se li entregarà una còpia de l'apartat del Pla de 

Seguretat, referit al seu tall a cada subcontractista, quedant aquest en el compromís d'informar 

a tot el seu personal dels riscos, normes preventives i proteccions personals a tenir en compte . 

En aquest s'han d'indicar les adreces d'Urgències, Bombers, Policia, Inspecció Provisional, etc. 

a més del recorregut al Centre Hospitalari, i totes les actes de reunió del Comitè de Seguretat, 

així com els diferents nomenaments, amonestacions, etc. D'aquesta entrega quedarà 

constància per escrit. 

Tot el personal rebrà, en ingressar a l'obra, una exposició de l'organització de la seguretat i les 

normes generals d'actuació en aquest centre de treball. 

A l'inici de cada jornada laboral es realitzaran unes xerrades de seguretat de durada mínima de 

5 minuts que contemplin els treballs a executar, la seva organització, sistemes de treball, 

mesures preventives, sistemes de protecció col·lectives i equips de protecció personal que en 

cada cas li siguin aplicables. 

L'acreditació de les xerrades de seguretat impartides s'arxivarà dins de la carpeta de 

Seguretat. 

 

29. VIGILANCIA DE LA SALUT 
 

En compliment de la “Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales”, tot el personal que 

treballi a l’obra haurà de disposar de l’apte mèdic en curs, es a dir haurà de passar un 

reconeixement mèdic que tindrà una vigència anual, sent aquest obligatori ja que degut als 

treballs a desenvolupar en obra es considera que existeixen riscos específics i activitats 

perilloses.  

Aquest  reconeixement mèdic serà específic, seguint protocols mèdics adequats als riscos 

derivats del seu lloc de treball.  

A obra s’haurà de disposar dels documents de registre conforme han passat la revisió mèdica 

(apte), amb el protocol segons el lloc de treball, i amb la data de la mateixa 

 
 

30. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA DE LA SEGURETAT I SALUT 
 

  
30.1. Brigada de seguretat, neteja i treballs auxiliars 
 

D'acord amb lo establert al Plec de Condicions, el contractista disposarà durant el 

desenvolupament de les obres d'una brigada de seguretat amb dedicació parcial o total i amb 

el personal que requereixi per a cada moment de l'obra, que s'encarregarà de la col·locació, 

desplaçament, reposició i reparació de les proteccions col·lectives i senyalitzacions, el cost del 

qual anirà dins de les seves despeses generals. 
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 30.2. Reunions dels responsables en prevenció de riscos 
 

Tenint en compte lo establert al Plec de Prescripcions, un cop al mes es reuniran els 

responsables de seguretat de les empreses intervinents a l'obra. A aquestes reunions serà 

convenient que assisteixin els responsables de producció d'aquestes empreses, i podran assistir 

els Delegats de Prevenció de les empreses, en el cas que existeixin.  

Aquestes reunions podem tenir una freqüència inferior segons les necessitats de l'obra. 

 
  

30.3. Coordinació d'activitats empresarials 
 

En compliment de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial 

Decret 171/2004 pel qual és desenvolupa l'esmentat article de la Llei de Prevenció, cal 

preveure l'organització de la coordinació d'activitats empresarials per tal d'establir les bases de 

col·laboració en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Al Pla de Seguretat i Salut s'exposaran les Condicions mínimes de Treball que caldrà complir a 

l'interior de totes les zones d'obra, entenent per condicions de treball aquells mecanismes, 

criteris, regles internes de comportament i de relació entre els treballadors de l'obra que 

s'estableixin per aconseguir una bona coordinació, de les activitats empresarials. 

Mensualment, i sempre que s'incorpori a obra un nou subcontractista, treballador autònom i/o 

treballador intensiu, és convocarà una reunió de coordinació, encapçalada per el tècnic de 

prevenció de riscos laborals de l'obra, i amb assistència obligatòria del mateix tècnic de 

prevenció de riscos laborals, els recursos preventius de les activitats d'obra en curs, i de tots 

els encarregats de seguretat de cadascun dels subcontractistes que estiguin treballant a l'obra 

(primer, segon i tercer nivell, autònoms i treballadors intensius). En aquesta reunió s’hi 

convidarà a la Direcció Facultativa que hi podrà assistir sempre que vulgui i podran aportar tota 

la informació que creguin convenient. 

A les reunions de Coordinació d'Activitats Empresarials caldrà informar com a mínim del 

següent: 

• De l'organigrama funcional en quan a seguretat i del/s supervisor/s amb el qual es 

relacionaran així com dels controls als quals estaran sotmesos els seus treballs. 

• De la planificació de l'obra per a que en tot moment es tingui coneixement de les 

activitats coexistents, i per tant dels principals riscos als que estan exposats els 

treballadors. 

• De la organització general de l'obra i sempre que hi hagi actualitzacions i/o 

modificacions de la organització general. Això inclou informar dels accessos a obra, 

del control establert per l'accés a obra, de les limitacions de circulació, de la 

senyalització interior d'obra, de les formes d'accés a les diferents àrees, de les 

sectoritzacions entre zones en obres i zones exteriors o en ús, dels horaris de 

Treball, etc. 

• Del seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 

• De les mesures de prevenció i correctores en obra en quan a la seguretat i salut. 

• De les proteccions de seguretat a utilitzar i de les mesures de seguretat a respectar. 

• Del treball a desenvolupar i de la maquinària, equips i mitjans que s'han d'utilitzar, 

incloent-hi les condicions de l'estat pel seu ús i el manteniment de cada un. 

• De les condicions d'ús dels mitjans d'elevació de materials i de les plataformes de 

treball (càrrega autoritzada, ocupació màxima ,...). 

• De les autoritzacions necessàries per l'accés a algunes parts de l'obra o per l'ús de 

mitjans auxiliars específics. 

• De les condicions de treball establertes així com de les condicions de subcontractació 

i/o d'incorporació de treballadors autònoms i / o intensius. 

• De les observacions i/o decisions sobre comportaments incorrectes o incompliments 

detectats. 

• De la forma d'actuar en cas de risc greu i imminent. 

• De la manera de comunicar les incidències detectades en obra, de les incidències 

que interfereixin en les dates previstes d'inici i/o finalització de treballs, de les 

incidències en quan al tipus d'equips, maquinària o mitjans auxiliars a utilitzar, o de 

qualsevol altra incidència que suposicions alteracions de les pautes establertes amb 

anterioritat. 

 

L'Empresa Constructora aixeca acta dels temes Tractats a cadascuna de les reunions de 

Coordinació d'Activitats Empresarials. Aquesta acta és facilitarà a la major brevetat possible a 

tots els assistents. Caldrà que l'acta vagi acompanyada de totes les signatures, amb nom i DNI, 

de tots els assistents. 

En el cas que una empresa que no formi part de la línia de contractació de l'empresa 

adjudicatària de les obres hagi d'entrar a treball dins el recinte d'obra, prèvia a l'inici dels 

treballs és farà una reunió amb la Coordinació de Seguretat i Salut de l'empresa que ha 

d'entrar a treball al centre de treball,  on caldrà presentar, i aprovar mitjançant una acta, 

l'avaluació de riscos i planificació preventiva dels treballs a realitzar. En aquesta reunir també 
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és lliurarà a la CSS de l'empresa externa una còpia del pla de Seguretat i Salut de l'obra 

principal i s'informarà dels següents condicionants a complement: 

• Respectar els Disposicions establertes al Pla de Seguretat i Salut de l'obra principal, 

tant pel que fa a les feina a executa com per els mesures preventiva. 

• S'avisarà per escrit al Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l'obra i al 

Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra principal, l'inici de les feina. 

• S'avisarà per escrit al Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l'obra i al 

Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra principal, de la fi de les feina. 

• S'avisarà per escrit al Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l'obra i al 

Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra principal, el nombre i Identificació de les 

persones que desenvolupa els feina. 

 

S'aixecarà una acta de la reunió i s'hi s'adjuntarà un annexa on s'informi del següent: 

• Cada empresa farà ús dels seus propis mitjans auxiliars i serà responsable del seu 

estat i utilització. 

• Els operaris de cada empresa faran ús dels Equips de Protecció Individual 

corresponents als seus riscos i als generats per els treballs de l'altra empresa. 

• L'accés a l'obra és farà segons les indicacions establertes a l'obra principal. L'horari 

de Treball serà el mateix que està establert a l'obra principal. 

• En el cas que alguna de les empreses modificar o eliminar qualsevol protecció 

col·lectiva, haurà de comunicar-ho amb anterioritat als recursos preventius, Tècnic 

de Prevenció de Riscos Laborals de l'obra i al Coordinador de Seguretat i Salut de 

l'obra principal, sent responsable l'empresa que la modifica de les mesures 

preventives adequades per a eliminar els riscos, i de la reposició de la protecció. 

• Cada empresa ha de donar a conèixer i informar dels riscos de les seves activitats i 

mesures preventives, lliurant còpia del Pla de Seguretat i Salut i Avaluació de riscos. 

 

 
  

31. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

El registre de la informació de seguretat es centralitzarà en el responsable de seguretat de la 

constructora, i hi ha les següents fonts d'informació: 

• Registre d'accidents de treball i incidents, en el qual haurà de constar la recerca i les 

mesures correctives. 

• Registre de malalties ocupacionals. 

• Registre d'exàmens mèdics ocupacionals. 

• Registre del monitoratge d'agents físics, químics, biològics i factors de risc 

ergonòmics. 

• Registre d'inspeccions internes de seguretat i salut en el treball. 

• Estadístiques de seguretat i salut. 

• Registre d'equipaments de seguretat o emergència. 

• Registre d'inducció, capacitació, entrenament i simulacres d'emergència. 

• Plans de Seguretat i Salut dels contractistes (amb les actes d'aprovació per part del 

Coordinador de Seguretat i Salut) 

• Plans de Formació dels subcontractistes, aprovats pel Coordinador de Seguretat i 

Salut 

• Actes de reunió de la Comissió de Seguretat i Salut 

• Inspeccions de Seguretat 

• Observacions de Seguretat  

• Informes mensuals 

• Notificacions de la Inspecció de Treball o altres organismes relacionats. 

• Relació de bastides de ''Autorització de Bastides''. 

• Relació de permisos de treball: Es registraran tots els permisos de treball autoritzats 

durant els treballs en obra. És obligació del sol·licitant de cada permís reflectir en 

aquesta llista les dates d'autorització del permís i de la finalització del treball. 

• Fitxes d'incidències de seguretat (Observacions de seguretat). Es trobaran en poder 

del responsable  de seguretat per al registre de les incidències de seguretat. 

Aquestes fitxes seran normalment complimentades pel Coordinador de Seguretat, 

però també podran ser-ho pel personal de Direcció d'Obra, que després de detectar 

una incidència no puguin localitzar al Coordinador de Seguretat per informar-lo. 

 

  

31.1. Dossier de personal i la seva identificació 
 

 Tot el personal, prèviament a la seva entrada a obra haurà d'estar perfectament identificat 

mitjançant: 

• DNI i fotografia recent 

• TC-1 i TC-2 en vigor 

• Certificat d'aptitud mèdica 

• Certificar de Formació en seguretat (20 h), i específica en cas necessari 

• Lliurament de EPI's. 

• Empresa a la que pertany acreditativa de la seva categoria professional 
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El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de personal, ho ha de mantenir 

a disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció d'Obra. 

  

31.2. Dossier de maquinaria i equips 
 

Tota la maquinaria i equips auxiliars, prèviament a la seva entrada a obra, han de disposar de 

la fitxa tècnica de l'equip i de la corresponent certificació d’Indústria d'haver realitzat la 

corresponent Inspecció Tècnica. També es disposarà del seu manual d'ús i manteniment, i 

l'assegurança corresponent. 

En cas de necessitar un Projecte Tècnic Auxiliar aprovat oficialment (grues fixes, PMUD de 

bastides, etc,) haurà d'acompanyar-se del nomenat dossier. 

El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de maquinaria, ho mantindrà a 

disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i del Director d'Obra. 

  

31.3. Dossier d'eines i mitjans auxiliars 
 

  

Totes les eines i mitjans auxiliars (radials, electre-neumàtics, taladres, etc) tindran un certificat 

de revisió de la seva aptitud per al treball, certificats i homologacions necessàries. 

El contractista es responsabilitzarà de mantenir al dia el dossier de eines i mitjans auxiliars, ho 

mantindrà a disposició del Coordinador de Seguretat i Salut i del Director d'Obra. 

  

32. INFORMES I RESULTATS DE LA GESTIÓ 
 
 

32.1. Comunicat de riscos 
 

Tot el personal d'obra, degudament canalitzat per el seu responsable pot omplir per escrit, en 

presencia d'un risc imminent un comunicat de risc dirigit al seu responsable d'obra i prevenció i 

al Coordinador de Seguretat i Salut, els quals valoraran la gravetat del mateix i la possibilitat 

de succés, determinaran la urgència de la seva solució. 

 

32.2. Informe d'accident/incident 

 

Tot accident amb o sense baixa, a part de l'incident destacable serà analitzat per el Cap de 

Seguretat del Contractista i/o Subcontractista corresponent, que tenint en compte la opinió del 

propi accidentat, els testimonis i els encarregats proposaran les mesures correctores 

corresponents per evitar la seva repetició.  

  

32.3. Índex de sinistralitat 
 

  

Per a valorar el nivell de seguretat de l'obra, als informes periòdics a realitzar per la 

contractista es definirà el resultat  dels següents índex: 

 
Índex de gravetat amb baixa  = Nº d'accidents amb baixa x 10 6 
                                                       nº d'hores treballades 

 
Ìndex de gravetat =  nº de jornades perdudes x 10 3  
                           nº d'hores treballades 
 

33. MESURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT 
 

Primers auxilis 
 
Es recullen els següents principis de socors:  
 

L'accidentat és el primer. Se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o 
progressió de les lesions a través del Servei Mèdic d'Urgència a l'obra.  
 
En cas de caiguda des d'altura o a diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà 
sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, s'extremaran les precaucions 
d'atenció primària a l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització 

l'accidentat fins a l'arribada de l'ambulància i de reanimació en el cas d'accident elèctric.  

 
En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s'evitaran en el 
possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament a l'accidentat, la 
utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a 
l'accidentat.  
 
S'instal•larà una sèrie de rètols amb caràcters visibles a distància, en què se subministri als 

treballadors i resta de persones participants en l'obra, la informació necessària per conèixer 
el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte etc  
 
 
Principis d'actuació d'emergència  
En cas d'accident, les pautes d'actuació seran les següents:  

 

- Estar tranquil i actuar ràpidament  
La tranquil•litat no solament dóna confiança a l'accidentat sinó també a les persones de 
l'entorn i a un mateix. L'ansietat i el pànic són emocions que es transmeten ràpidament. Un 
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ambient serè i relaxat afavoreix la rapidesa d'actuació i per tant millora el pronòstic de 
l'accidentat.  
 
- Fer-se una composició del lloc  
En tot accident cal conèixer l'abast real del lesionat i de la situació en general:  

Nombre d'accidentats, gravetat dels lesionats, ferits ocults sota és-runa, cables, fums, etc. 
Cada cas requerirà una composició de la situació que ha de durar breus moments.  
 
- Deixar el ferit estirat sobre l'esquena  
Tombat cap per amunt és la millor manera d'evitar l'estat de xoc. D'aquesta manera s'evita 

el segrest de sang per part de les extremitats inferiors alhora que augmenta el retorn venós 
del cor. Una altra bona acció és elevar les cames, sent la millor opció la postura anomenada 

de seguretat.  
 
- Tractar el ferit amb precaució  
Tractar el ferit i manipular amb cura abans d'haver examinat correctament.  
 
- Examinar bé al ferit  

S'ha de seguir una sistemàtica d'exploració per saber l'abast real de les lesions. No cal 
conformar-se amb una lesió, pot haver-hi més.  
La valoració de l'estat de consciència, de la ventilació, la freqüència cardíaca, les 
hemorràgies, el sistema nerviós i l'aparell locomotor són les de major importància. 
 
- No fer més que l'indispensable  
Es tracta de donar les primeres cures necessàries per poder realitzar un trasllat en 

condicions sense grans demores.  
 
- Mantenir el ferit calent  
Tot accidentat ha de mantenir la temperatura corporal constant. Una pèrdua o augment de 
temperatura poden agreujar el quadre. Embolicar amb una manta, tovallola, etc ... pot ser 
suficient si no es disposa de la manta isotèrmica.  
 

- No donar mai de beure a una persona sense coneixement  
No s'ha de donar de beure a una persona inconscient, ja que el líquid es va a introduir per la 
via aèria inferior.  
 
Hi ha altres casos en què tampoc s'ha de donar de beure al ferit: quan pateixi traumatisme 
abdominal o quan presumeixi que ha de ser operat.  

 
- Tranquil•litzar al malalt  

Saber dominar l'ansietat de l'accidentat és una mesura del tot necessària per no perdre el 
control de la situació.  
Cal evitar que la gent i el propi ferit vegin les lesions. Cal expressar-se amb llenguatge 
relaxat, suau, ple d'ànim perquè s'encomani l'ambient.  
 

- Evacuar el ferit en posició al llit, el més ràpidament possible cap al lloc de socors 
o hospital.  
L'evacuació s'ha de fer de forma dirigida i organitzada cap a un lloc on estiguin preparats 
per atendre a aquest ferit en condicions.  
Cal preveure l'existència de primers auxilis per atendre els possibles accidentats.  
 
- Avaluació del lloc de l'accident  

Assegureu-vos que vostè com la víctima no corren perill. Observeu el lloc, rebuig dels 
voltants i comprovi si hi ha fum, cables elèctrics, derrame de líquids perillosos, vapors 

químics o objectes materials que puguin caure  
Mai passi a un lloc insegur, si fos imprescindible fer-ho, surti de immediat.  
 
- Com moure l'accidentat  

Examinar l'accidentat i descartar possibles lesions de columna vertebral (veient si mou els 
membres, si els sent, o té cops al cap). Si aquests símptomes són positius i no té més remei 
que moure al pacient o corre perill immediat, useu d'arrossegament agafant de la roba a la 
víctima per portar-lo al lloc segur. Actuarà de la següent manera:  
 

 No doblegar la columna  
 Recolzar sobre plànol dur cap per amunt  
 Cap, tronc i cames en un mateix pla  
 Subjectar l'accidentat en bloc, (inclosa la cap)  
 No evacuar fins a estar segurs de la seva correcta immobilització.  

 Agafar la roba de la víctima a nivell de les espatlles  
 Donar suport a la cap de la víctima en les seves nines i avantbraç  

 
- Demanar ajuda  
Porti la iniciativa fent veure que aquesta vostè preparat per ajudar al seu com-pany.  
 
Si està sol de demanar ajuda. Presti els primers auxilis més necessaris, després deixi la 
víctima breument i busqui la persona més propera perquè ho notifiqui al servei d'atenció 

mèdica d'emergència designat  
 
- Guanyar la confiança de la víctima  
Demostreu tranquil•litat, no complicant la situació reaccionant exagerada-ment i espantant 
a la víctima, animi-la i resti importància al succés:  
 
 Respirant profundament i relaxant.  

 Asseient-se i parlant amb la víctima serenament.  
 Comunicant a la víctima que l'ajuda està en camí.  
 
- Avaluació del accidentat  
Valorar la importància de l'estat del pacient, pot ser un factor d'ajuda per a l'equip d'atenció 
mèdica, notificant l'observat en l'avaluació a la seva arribada.  
comprovarem:  

 
- Pols:  
Prengui el pols a l'artèria caròtida col•locant dos o tres dits cap a un dels costats del coll, 
sota la nou.  
 
- Vies respiratòries:  

Examini dins de la boca per comprovar que no hi ha cap objecte estrany (compte amb les 
pròtesis dentàries)  

 
Desplaceu el cap cap enrere perquè la llengua no bloquegi la gola, això sol ser decisiu per 
facilitar l'entrada de l'aire.  
 
Si se sospita que hi ha lesió de columna cervical, utilitzeu el procediment d'empènyer la 

mandíbula cap endavant amb els dos polzes.  
 
Mentre administra els primers auxilis, és extremadament important que continuï revisant les 
vies respiratòries. Useu de cap inclinat i mentó aixecat o el d'empenta de la mandíbula per 
evitar que la llengua de la víctima llisqui cap enrere, bloquejant la gola.  
 
Si no respira seguir els següents passos:  

 
 Inclineu el cap i aproximi l'oïda al pit de la víctima.  

 Observeu el pit i vegi si s'està movent  
 Moveu la galta a la cara de la víctima per sentir la seva respiració  

Si l'accidentat té una lesió a la columna, està cap per avall, i sospita que no 
respira, pot ser necessari moure per descongestionar les vies respiratòries  
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- Hemorràgies  
A causa de la possibilitat que hi ha de contagi de la SIDA i de l'hepatitis B, es de-ben 
extremar les precaucions en tractar amb ferides que tinguin hemorràgies. Per a aplicar els 
primers auxilis i evitar un possible contagi:  

 
S'utilitzaran guants de protecció de làtex o un altre material disponible evitant el 
contacte directe amb la sang  
Si aquests guants no estan disponibles, utilitzi la seva imaginació i usi el que tingui 
a mà, plàstics, cartrons o qualsevol material que el protegeixi.  

 Després d'auxiliar la víctima renti acuradament les mans  
 Per aturar les hemorràgies es procedirà de la següent manera:  

Comprimir la ferida amb gases esterilitzades (si fos possible), drap, tovallola o 
mocador i subjecti l'apòsit suaument.  

 Si és una cama o un braç l'afectat, aixequi-ho.  
 Tombar el ferit.  

Si l'hemorràgia és important, i no cessa es pressionarà amb els dits l'artèria que 
rega la zona sagnant  

 No es manipularà la ferida.  
 No pressionar en cas de fractura.  
 No fer maniobres brusques.  

No retirar els apòsits encara que estiguin xops, apliqui un nou embenat en-cim.  
 
- Pèrdua del coneixement  
El sistema circulatori deixa d'emetre suficient sang oxigenada als òrgans vitals, 

especialment al cervell. Els símptomes són: Immobilitat, pell pàl•lida, pols feble i irregular, 
pressió sanguínia baixa, sudoració freda, respiració seu-superficial.  
Aquest estat pot presentar-se quan l'accidentat ha patit traumatisme de gravetat, 
hemorràgia important o cremades externes. Es procedirà de la manera:  

 
Tombar al pacient amb les cames elevades del sòl (15 a 20 cm) utilitzant qualsevol 
objecte disponible  

 Afluixar la roba  
 Abrigar al pacient  
 Mantenir netes les vies respiratòries  
 Transport immediat a un centre sanitari.  
 
- Important  

No elevi les cames d'un accidentat que ha patit un traumatisme de cap, pit o columna.  
 

Si la víctima manifesta dificultat per respirar, es diposita a posició semi inclinada per facilitar 
la respiració.  
 
Si la persona ha patit una lesió en el membre inferior, elevi l'altre membre.  
 

Si l'accidentat presenta ganes de vomitar, poseu sobre el seu costat per facilitar la sortida 
del contingut gàstric.  
 
- Fractures  
Aquestes poden ser completes, parcials obertes i tancades. També poden afectar els 
lligaments, músculs i tendons. símptomes:  
 

 dolor  
 deformitat  

 Impotència de moviment.  
 
- Entablillat  

És un sistema d'immobilitzar un ós trencat. El propòsit del encanyat és re-reduir o eliminar 
el moviment i el dolor, igual que impedir que la lesió s'agreugi. En realitzar un encanyat, 
faci-ho de tal manera que els fragments dels ossos no es puguin moure doncs empitjorarien 
la lesió perforant la pell.  
 

Es pot usar qualsevol material per encanyar a algú: Taules, pals rectes, cartró gruixut, 
paper, etc.  
 
Utilitza material d'amortiment com tros de tela o una tovallola entre la lesió i el encanyat.  
 

Agafeu el encanyat usant materials que tingui a mà, com corbates, tires de tovallola, etc.  
 

Encanyar la lesió en la posició en què es trobi.  
 
Col•locar suaument el material d'amortiment al voltant del encanyat  
Subjectar en tres o quatre llocs incloent les àrees que estan per sota i per sobre de la 
conjuntura propera a la lesió  
 

No subjectar les tauletes exactament en el lloc de la lesió  
Assegureu-vos que les zones subjectes no interrompin la circulació  
 
Si sospita que la víctima pateix una lesió de columna d'immobilitzar la ca-cap. Si el coll o 
esquena són moguts, fins i tot lleument, pot significar per a la víctima passar la resta de la 
seva vida en una cadira de rodes.  
 

Per estabilitzar el cap d'una víctima, sostingui amb les seves mans dos costats de la mateixa 
fins que arribi el servei mèdic.  
 
Si no podeu utilitzar les seves mans busqui alguna cosa com blocs de maó, caixes, o piles 
de draps.  
 
- Electrocució  

Resisteixi la temptació de córrer a auxiliar un company accidentat per una descàrrega 
elèctrica.  
 
Desconnectar el corrent elèctric (no intenti desconnectar els cables)  
Utilitzar una perxa o estri de fusta per separa l'accidentat.  
 

- Cremades  
Poden ser:  

 De primer grau-Envermelliment  
 De segon grau-Ampolles  
 De tercer grau-calcinamiento  
 
És important cobrir tota la pell cremada amb gasa estèril si és possible, no han de trencar 

les butllofes, ni fer aplicacions amb productes estranys. Elevar els membres (si són aquests 
els cremats) per alleujar el dolor i si té dificultats per respirar, incorporar a la víctima.  
 
-Examen corporal de l'accidentat  
Revisi la víctima del cap als peus per determinar les lesions sofertes. Comenceu pel cap i 
continuï fins als peus, comparant ambdós costats del cos al mateix temps.  
Revisi el cos de la víctima per veure si troba:  

 possibles hemorràgies  
 fractures  

 deformitats  
 Collarets o braçalets d'al•lèrgia mèdica  
 
Itineraris d'evacuació per a accidents greus.  
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L'itinerari per accedir, en el menor termini possible, al Centre assistencial per a accidents 
greus serà conegut per tot el personal present en l'obra i col•locat en un lloc visible (interior 
de vestuari, menjador, etc).  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Barcelona, decembre de 2018 
L'autor de l'Estudi de Seguretat i Salut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Manuel de Riquer Mestres 

Enginyer Tècnic Obres Públiques/ Enginyer Civil 
 
 
 

34. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 
 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 

AUXILIARS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

2 /4 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /15 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 

recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 

un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 

/10 /14 /15 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 
inclinades 

4 
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HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 
de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 

mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 

mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m
2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA 
CONFECCIÓ DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 

/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 
/14 /15 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

9 /10 /14 
/15 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 
inclinades 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m

2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 

muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m
2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m

2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 

màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 

FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
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COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 

treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151A1K1 m

2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m

2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 

màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /16 
/17 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  
 

 
E11 ENVIDRAMENTS 

E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE 
CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 

segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 

un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 

suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
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descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /16 
/17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 

  
 
G01 ENDERROCS 

G01.G0
1 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 

RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 

/20 /25 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 

10 
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d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 

/20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 

de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 

integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /9 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

20 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 

/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G0

3 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 

/14 /16 /17 
/25 /26 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 

/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 

mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 
/14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/16 /25 /26 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 

/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 25 
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l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

1 /2 /12 /14 

/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /16 

/17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /16 
/17 /25 /26 

/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  
G02.G0
3 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 

/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 

 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

9 /12 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /12 
/14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G0
4 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) 
AMB MITJANS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /3 /4 /6 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G0
5 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /11 /12 

/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /12 /14 

/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 
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diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE 
NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 

/10 /14 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 
/10 /14 /18 

/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 

de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/10 /14 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 

/10 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 

/10 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G03.G0
1 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 

MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 

FORMIGONAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 

FERRALLA, ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT 

DE MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /18 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 17 
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140 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 

/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 

/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G03.G0
2 

PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE 
TERRENY AMB INJECCIONS ) 

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I 
LLOTS BENTONOTICS 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRA  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 

segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 14 /25 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /3 /4 /12 
/25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 10 /12 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G0

3 

MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS 

EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB 
BOMBA O CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA 

COL·LOCACIÓ D'APLECS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 

FORMIGONAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIALES 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL 

COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 

/14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a 
treballs amb encofrats lliscants o de panells de grans 

1 /3 
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dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m
2 

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre 
pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb 
cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /16 

/17 /18 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /25 

/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /17 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma 
reglamentaria (no usar escales de ma)  

1 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA 

COL.LOCACIÓ DE MALLA TIPUS GALLINER EN TALUSSOS ALTERATS PER A LA CONTENCIÓ DE 

PEDRES O ELEMENTS SOLTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE FIXACIÓ DE LA MALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ZONES D'APLEC 

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS SOLTS DEL TALÚS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA A LA PART SUPERIOR 

DEL TALÚS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE CLAUS I PASSADORS COM A SUBJECCIÓ DE LA 

MALLA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
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 Situació: CARRETEO DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TREBALLS PRÒXIMS A ZONES DE PAS DE VEHICLES ALIENS A L' 

OBRA 
VEHICLES PROPIS DE L'OBRA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /9 

/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /9 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /9 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 

recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /9 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m
2 

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 

de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre 
pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb 
cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

1 /2 /3 /4 /9 

/13 /14 /25 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 
/13 /14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /25 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 /4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 

4 

 

  
G03.G1
0 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

ELEMENTS PUNXANTS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 

/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 

cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

1 /2 /4 /9 

/10 /25 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-

EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 /11 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, 25 
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mòbil i amb el desmuntatge inclòs 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 

ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

10 /14 /18 
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l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 

cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /11 

/14 /16 /18 

 
 
 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 

forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

2 /4 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats 
sobre dorments de fusta 

3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 

proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m
2 

Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 

de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral 

de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos 

1 
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metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels 
sostres 

2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 
 

 
  

G04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
D'ELEMENTS EN MUNTATGE 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 

/14 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 

epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 /11 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 

el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 1 
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doni accés 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G0
1 

ESTRUCTURES D'ACER 

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS 
D'ACER. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O 
REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ D'OBJECTES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 

TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES 

TANCADES 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA 

ELÈCTRICA 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 

TREBALL (SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 

TREBALL (SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

/15 /16 /20 
/21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 14 
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universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 

d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 

ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/20 /21 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /20 
/21 /25 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 

antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

20 /21 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 

regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 

l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

1 /2 /6 /9 

/14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 

piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /16 
/17 /19 /20 

/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /16 
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fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels 

sostres 

2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /15 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a 
la intensitat de la soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 
 
 
  

G04.G0
2 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, 
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 

/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 

cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /11 
/14 /18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-

EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 

/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 

treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 

proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m

2 

Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil 

trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral 
de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos 

metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 

suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 

/14 /16 /18 

/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 

/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 

el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
83 

 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 
/13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G0
3 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE 

COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ 

D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. 
PESANTS) 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568 

6 
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H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 /11 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 /11 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

1 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 

forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 

cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 

d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

/17 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

G05.E04 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE 
CANTELLS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

 

 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 1 
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caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /6 /9 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 4 /13 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 1 /2 /4 /6 /9 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /13 /16 
/17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 

de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 

  
G05.G0
1 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS 
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MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /17 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 9 /10 /11 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

/14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

/17 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 

/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 

normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 16 
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protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 

màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 

procediment de treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 

 
 
 
  

G05.G0
2 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I 
ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 
MANIPULACIÓ PLAFONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

/16 /17 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /10 /11 

/14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/17 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /16 
/17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 

forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 

2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 

cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 
a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m

2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 

màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/15 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/15 /16 /17 
/18 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

G05.G0
3 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /17 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /10 /11 
/14 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/17 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 

/11 /14 /16 
/17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 

1 /2 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 

13 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 

màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 

/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 

  
G05.G0
4 

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS 
MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 

 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /12 /14 
/16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

3 /4 /12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 4 
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prefabricats 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /12 /13 

/14 /16 /17 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/9 /12 /13 
/14 /16 /17 

/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 

3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 9 /13 /16 
/17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  
 

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT 
FORMACIÓ DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA 
IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 

/14 /15 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

6 /9 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 

/14 /15 /18 
/21 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 

/14 /15 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151A1K1 m
2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 

/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /15 /16 
/17 /18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

G06.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /10 /14 

/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 

/10 /14 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
G06.G0
1 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 

D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN 

OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 

14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 

d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 

una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

G06.G0

4 

JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTES DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB 
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 

/10 /14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /10 /14 
/18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 
/10 /14 /18 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 

treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 13 
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sistema de seguretat integrat 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 
a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 
/10 /13 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 
/10 /13 /17 
/18 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 

  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  
ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 

recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 

dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 

treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 
de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 

1 

amb sistema de seguretat integrat 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15151A1 m

2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a 

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m
2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de 
materials, d'1,4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants 

d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena 
d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 

boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  

G07.G0
1 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 

 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 /18 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
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rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 

integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats 

sobre dorments de fusta 

4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /9 /14 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 

de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 1 

2 l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 

una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 
/17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE 
MOQUETES ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

PULIT EN SEC - POLS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /9 

/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/18 /21 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 

forat interior 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16 /17 
/18 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

G08.G0
1 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  

DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 14 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
106 

 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 
/15 /25 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

 
 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 

regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

2 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 

proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 

d'estructura tubular acoblat a la barana 

1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 

el desmuntatge inclòs 

15 

 
MESURES PREVENTIVES 
 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
107 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  
G08.G0
2 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 

TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/16 /18 /25 
/26 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /12 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /14 /25 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 

/14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4 

suspeses 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
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IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 

cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 1 

sistema de seguretat integrat 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
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proteccions 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 

FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS 
COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/16 /18 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 /18 
/24 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/18 /24 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/16 /18 /24 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 
a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 4 /15 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 

amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 

/15 /16 /17 
/18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 

de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 1 
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correcte posterior 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 

15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

G10.G0
1 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 
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H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 
/18 /24 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 

/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 

el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 
doni accés 

25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/15 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 

15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G10.G0
2 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 

/18 /24 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

 

 
 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 

l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /4 /6 
/14 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

25 
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tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

  
 

 
 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G0

1 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 

integrat 

1 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 

normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 
inferior 

4 
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HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 

a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

 

  
G12.G0
2 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /4 /6 /9 
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construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

/10 /11 /12 
/14 /15 /18 
/20 /21 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 

a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 
inferior 

4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 

màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 

piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m

2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 

màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 

realitza 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G0
1 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE 
BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 

BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 

DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 

1 

d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 
inferior 

4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 

4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 

màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 

a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 1 
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d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 

una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G0
1 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 

homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

1 /2 /4 /9 
/10 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 

/10 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 1 

caigudes a diferent nivell 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 

4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

4 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m

2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 1 
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d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 

una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 
/10 /13 /14 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 

/10 /13 /14 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G0
1 

APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 
a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 

de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 16 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 

de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

G16.G0
2 

PARALLAMPS 

INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 

integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 

13 
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HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 
de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G0
1 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 

forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 1 

caigudes a diferent nivell 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 

individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 
a nivell de bastida de cavallets 

13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 

13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 1 /4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 

I01 INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES 

I01.I01 CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA CIVIL 

ENDERROC DE PAVIMENTS (ASFÀLTIC, FORMIGÓ, PANOT...); AIXECAMENT DE PAVIMENT; 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. EXCAVACIÓ DE RASES; AMUNTEGAMENT 

DE TERRES. REBLERT AMB SAULÓ, SORRA, TERRA; COMPACTACIÓ DEL TERRENY. REPOSICIÓ 
DEL PAVIMENT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: Itineraris a obra 

Treballs en vores de l'excavació 
Accés a rases i pous  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball 
Manca d'il·luminació 

Superfícies irregulars   
 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: enfonsament de parets en excavació  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: Manipulació de runes 
Reposició de paviment  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball 

Manca d'il·luminació 
 

 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 1 2 2 
 Situació: A l'interior de la rasa amb elements de l'estrebat 

 
 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 1 1 1 
 Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes 

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: Manipulació d'eines o materials  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Enderroc 

Excavació de rasa 

Manipulat de material de reblert 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes 

Recorreguts per superfícies irregulars  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i materials 

Substitució elements de maquinària  

 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 1 3 
 Situació: Manipulació de materials asfàltics  

 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: Instal·lacions elèctriques concomitants 

Instal·lació provisional d'obra 

 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: Pols de l'àrea de treball, inhalació de productes asfáltics  

 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: Ús d'aglomerants  
 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: Existència de canalitzación de gas 

Ús de productes asfàltics  

 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Itineraris a l'obra 

Ús d'estenedora d'asfalt, formigoneres o carretons  

 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: Ús de maquinària  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 2 3 

 Situació: Maquinària d'excavació i compactació  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /7 
/8 /10 /12 
/21 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

2 /3 /4 /6 /7 
/8 /9 /10 /12 
/14 /25 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /7 

/8 /10 /12 
/14 /15 /18 
/21 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/7 /8 /9 /10 

/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /21 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/7 /8 /9 /10 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /21 /25 
/26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 

I0000096 No fumar 21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 12 /25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; 
d=1/2h altres terrenys) 

3 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
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I01.I02 CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA MECÀNICA 

DESCÀRREGA I COL·LOCACIÓ DE TUBS A L'INTERIOR DE LA RASA; UNIÓ DE TUBS PER JUNTA; 
UNIÓ DE TUBS PER SOLDADURA ELÈCTRICA O OXIACETILÈNICA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Treballs en vores de l'excavació 

Accés a rases i pous  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: Itineraris a obra  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: Manipulació i col·locació de tubs 
Apilat defectuós de materials  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: Itineraris a l'obra 

Interior de la rasa  

 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 1 2 2 
 Situació: Col·locació dels tubs a la rasa amb mitjans auxiliars  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals i/o màquines  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: Ambient polsegós, tall de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: En col·locar els tubs a la rasa  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: Àrea de treball  
 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació manual d'elements  

 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica  

 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 3 2 4 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica  

 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 

 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica   

 

21 INCENDIS 3 2 4 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Itineraris a l'obra  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /8 

/10 /11 /12 
/20 /21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /8 

/9 /10 /11 
/12 /13 /14 

/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /8 

/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 

mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 
greixos, olis o productes combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 

per comprovar inexist. fuites 

21 

 
  

I01.I03 CANALITZACIONS I RAMALS - MANTENIMENT 

TALL OXIACETILÈNIC PER REPARAR TRAMS DE CONDUCCIÓ; BAIXADA A PERICONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: A l'interior de la rasa 

Vores de l'excavació 
Accés a rases   
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball  
 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: Enfonsament de parets en excavació 

Apilament defectuós de tubs i elements 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

Itineraris a obra  
 

 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 1 2 2 
 Situació: A l'interior de la rasa amb elements de l'estrebat  

 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 1 1 1 
 Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes 

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: Enderroc del paviment 
Excavació de rasa 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: En col·locar tubs a la rasa  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Ús de pala carregadora i elements de transport  

 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'elements i eines pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 

 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 3 2 4 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica  

 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: Treballs en pericons 

Gasos de soldadura  
 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: Ús d'aglomerants  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 2 3 
 Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

20 EXPLOSIONS 2 2 3 
 Situació: Tall oxiacetilènic per canviar trams de conduccions  

 
 

21 INCENDIS 2 2 3 

 Situació: Tall oxiacetilènic per canviar trams de conduccions  

 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: Itineraris a l'obra  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació i compactació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 3 2 4 
 Situació: Ús d'eines i maquinària de percussió, trencadores i compactadores 

 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /7 
/8 /10 /11 
/12 /20 /21 
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/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /6 /7 
/8 /9 /10 /11 
/12 /14 /20 
/25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/7 /8 /9 /10 
/11 /12 /13 
/14 /15 /16 

/17 /18 /19 
/20 /21 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/7 /8 /9 /10 

/11 /12 /13 
/14 /15 /16 
/17 /18 /19 
/20 /21 /25 
/26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; 
d=1/2h altres terrenys) 

3 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 
corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 
mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 

greixos, olis o productes combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 

per comprovar inexist. fuites 

21 

 

  
I01.I04 INSTAL·LACIONS INTERIORS - INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I ACCESSORIS 

COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS TRAMS DE CONDUCCIÓ I MUNTANTS; ROSCAT DE CLAUS A LA 

BATERIA I AL COMPTADOR D'ENTRADA I SORTIDA; SOLDADURA DE LES CONDUCCIONS DE 
COURE O POLIETILÈ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: Treballs en bastides  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball  
 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells d'alçada  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: Manipulació d'eines i materials  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Ús de trepants per a la fixació de canonades  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: Soldadura de canonades  
 

 

21 INCENDIS 1 2 2 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
134 

 

 Situació: Soldadura de canonades  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 

/10 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /9 
/10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /9 
/10 /15 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /9 

/10 /15 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

 
  

I01.I05 INSTAL·LACIONS INTERIORS -  INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE COMPTADORS 

PRESENTACIÓ DE LA BATERIA AL LLOC DE COL·LOCACIÓ; EMBRIDAT DE LA BATERIA AMB LA 

CLAU DE PAS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: Manipulació d'eines i materials  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: Manipulació d'eines i materials  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: Ús de trepants  

 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'elements i eines pesants  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: Accionament de l'interruptor elèctric de la cambra de bateries  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

9 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 
/10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 



           

Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 18 - Estudi de Seguretat i Salut 

 

  

 

 
135 

 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 2 /4 /6 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

 

  
I01.I06 INSTAL·LACIONS INTERIORS -  MANTENIMENT 

SUBSTITUCIONS DE COMPTADORS O CLAUS; REPARACIONS DE FUITES EN MUNTANTS I 

CANONADES; CONSERVACIÓ I/O REPARACIÓ DE LA BATERIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: Treballs en bastides per reparar fuites en els muntants i canonades  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball  

 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 

 Situació: Traballs simultanis a diferents nivells d'alçada 
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Actuacions sobre les canonades 

 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Soldadura de canonades  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: Accionament de l'interruptor elèctric de la cambra de bateries  

 
 

21 INCENDIS 2 2 3 
 Situació: Soldadura de canonades  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 
/10 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 2 /4 /5 /6 /9 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 

/9 /10 /15 
/16 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 

/9 /10 /15 
/16 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 

peces amb calor 

15 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 

materials inflamables o combustibles  

21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

 
  

 
I02 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

I02.I02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANAO ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIONS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  
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5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 

 Situació: Descàrrega de materials  
 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  

 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 

 Situació: Operació de soldadura 
Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  

 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 

 Situació: Maquinària d'excavació  
 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: Maquinària d'excavació  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 

homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /3 /4 /5 

/10 /11 /12 
/16 /20 /21 

/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 

segons UNE-EN 149 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /20 

/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

1 
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desmuntatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /11 

/12 /13 /14 
/15 /16 /17 

/19 /20 /21 
/23 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 

/6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/23 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; 
d=1/2h altres terrenys) 

3 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 
corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 

mànigues o productes combustibles 

21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /20 /21 
/23 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

 
  

I02.I03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES 
METÀL·LIQUES, UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
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8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: Manipulació d'eines i equips  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 

 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: Proves i connexió 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 

 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /5 /8 
/10 /11 /12 
/16 /20 /21 
/25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 

/14 /20 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 

/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a 
la intensitat de la soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular 
càrregues fins 40kg.,cond. segures 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 

corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 
mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 

materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 

greixos, olis o productes combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 
per comprovar inexist. fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 

hidràuliques 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

I02.I04 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - PROVES I POSADA EN 
SERVEI 

INSPECCIÓ VISUAL PRÈVIA, SENYALITZACIÓ I AVÍS, COMPROVACIÓ D'AÏLLAMENTS, 
MEDICIONS DE POSTA A TERRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: Treballs en alçada  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivell d'alçada  

 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Comprovacions d'aïllament i de posta a terra 

Posada en tensió de zones llunyanes   
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 

 Situació: Arc elèctric  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /5 /16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 

/16 /19 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 
/16 /19 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 16 
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de control elèctric, adherit 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 

inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

 
  

I02.I05 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 

INSPECCIONS I COMPROVACIONS EN INSTAL·LACIONS EN CÀRREGA. MANTENIMENT I 

REPARACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ SENSE TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: En efectuar la substitució d'elements en alçada o comprovació de 
tensió  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 1 2 

 Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: Manipulació d'eines i de materials  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 3 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements   

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: Comprovacions amb aparells  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 

homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /4 /5 /7 

/10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 

/7 /9 /10 /13 
/16 /19 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /9 /10 /13 
/16 /19 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 
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I02.I10 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE 

LINIES SOTERRADES 

EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  

 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 

 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  
 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric  

Soldadura  
 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica  

 

 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 

 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  
 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /3 /4 /5 
/10 /11 /12 

/16 /20 /21 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 

352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
segons UNE-EN 149 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /11 
/12 /14 /20 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 
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H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/23 /25 /26 

/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 

/19 /20 /21 
/23 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; 

d=1/2h altres terrenys) 

3 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 

inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 

corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 

mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 /23 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

 

  
I02.I11 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE 

QUADRES ELÈCTRICS 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS 
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METÀL·LICS, MUNTATGE DE BARRES COL·LECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA 
CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS, UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 1 2 

 Situació: Manipulació d'objectes i/o eines  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  

 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulacio d'eines i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 3 4 
 Situació: Muntatge d'estructures i suports metàl·lics  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: Ús de maquinària per a la descàrrega d'elements 

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió 

Operacions de soldadura elèctrica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 2 2 

 Situació: Arc elèctric 
Soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 

homologat segons UNE-EN 50365 

2 /5 /10 /12 

/16 /20 /21 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 

10 /19 

circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 

d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /9 
/10 /12 /20 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /5 /6 /9 

/10 /12 /13 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 

/15 /16 /17 
/19 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a 

la intensitat de la soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 

manipulació 

13 

I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular 
càrregues fins 40kg.,cond. segures 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 

inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 

proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 
corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 
mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 

materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

21 

 
  

I02.I13 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - 
INSTAL.LACIONS INTERIORS 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS 
METÀL·LICS, MUNTATGE DE BARRES COL·LECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA 

CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS, UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales, en bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: Àrea de treball  
 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Distribució a l'obra d'elements 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 

 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines i/o materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: Muntatge d'estructures i suports metàl·lics 

Fixació d'aparells a les parets o estructures  

 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica  

 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió 

Soldadura elèctrica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 

 Situació: Arc elèctric 
Soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica  

 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Operacios de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /4 /5 /8 
/10 /11 /16 
/20 /21 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 

d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/8 /9 /10 /11 

/13 /15 /16 
/17 /19 /20 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/8 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 

/17 /19 /20 
/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a 
la intensitat de la soldadura 

19 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

10 /20 /21 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el 
corrent en cas necesari  

16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 
per comprovar inexist. fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 

linies no estan en tensió 

16 /21 

 
  

I02.I14 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - PROVES I 
POSADA EN SERVEI 

INSPECCIÓ VISUAL PRÈVIA, SENYALITZACIÓ I AVÍS AL PERSONAL PROPI I ALIÈ, COMPROVACIÓ 
D'AÏLLAMENTS, MESURES DE POSTA A TERRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: Treballs de comprovació i mesures en alçada  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 3 2 4 
 Situació: Comprovació d'aïllaments  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 2 3 

 Situació: En efectuar les proves  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /5 /16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 
/16 /19 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 
/16 /19 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

I02.I15 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - EXPLOTACIÓ I 
MANTENIMENT 

INSPECCIÓ VISUAL DE LES INSTAL·LACIONS EN CÀRREGA, COMPROVACIONS AMB APARELLS, 
MANTENIMENT I REPARACIONS SENSE TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: En efectuar la substitució d'elements en alçada o comprovació de  

tensió  
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 1 2 
 Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines  

 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  

 

 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: Manipulació d'eines i de materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 3 4 

 Situació: Manipulació i transport manual d'elements  
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: Comprovacions amb aparells  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 

homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /4 /5 /7 

/10 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /6 /7 

/9 /10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 16 
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llargària 3 m 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /9 /10 /13 
/16 /19 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /9 /10 /13 
/16 /19 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 16 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 

linies no estan en tensió 

16 

 
  

 
I03 MESURES CONTRA INCENDIS 
I03.I01 INST. DETECCIÓ, ALARMA I COMUNICACIÓ I IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA - 

EXECUCIÓ 

TRAÇAT DE LÍNIES A SOSTRES I PARETS; MUNTATGE EN SOSTRES, PARETS O GALERIES DE 
SERVEIS; MUNTATGE D'APARELLS DE DETECCIÓ; CONDUCCIONS D'ALIMENTACIÓ FINS 

L'APARELL PRINCIPAL; INSTAL·LACIÓ D'APARELL PRINCIPAL DEL SISTEMA; COL·LOCACIÓ DE 
SUPORTS I/O ARMARIS, COL·LOCACIÓ D'EQUIPS EN ELS SUPORTS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales o bastides  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: Muntatge dels aparells 
Muntatge de les conduccions d'alimentació 
Instal·lació de l'aparell principal 
Col·locació de suports i/o armaris 
 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 1 2 

 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  
 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 3 4 

 Situació: Ús d'eines (esmeriladors, trepants, serres de disc) 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines manuals i materials  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: Tall de materials  
 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: Muntatge dels aparells 

Muntatge de les conduccions d'alimentació 
Instal·lació de l'aparell principal   
 

 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: Ús d'eines manuals elèctriques  
 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Operacions de soldadura  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 /7 
/8 /10 /11 
/21 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 

universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 

circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 15 
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interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /6 /7 
/8 /9 /10 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /8 /9 /10 

/11 /13 /15 
/16 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /8 /9 /10 
/11 /13 /15 

/16 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 21 

I0000096 No fumar 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

10 /21 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 
manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 
mànigues o productes combustibles 

21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 
greixos, olis o productes combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 
per comprovar inexist. fuites 

21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
 
 
  

I03.I02 INST. DETECCIÓ, ALARMA I COMUNICACIÓ I IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA - 
PROVES I POSADA EN SERVEI 

MANIPULACIÓ DE BATERIES I/O ALTERNADORS; CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA; PROVES 
DE DETECTORS I POLSADORS; PROVES ALS SISTEMES DE CONTROL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: Treballs amb escales  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió a la xarxa elèctrica  

 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: Manipulació de bateries  
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /7 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de 
llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /16 

/18 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /16 
/18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

I03.I03 INST. DETECCIÓ, ALARMA I COMUNICACIÓ,  IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA - 
MANTENIMENT 

NETEJA I REGLATGE DE COMPONENTS; SUBSTITUCIÓ DE PILOTS I/O FUSIBLES; REGULACIÓ DE 
TENSIONS I INTENSITATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Substitució d'elements  

 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines  

 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: Neteja de la xarxa amb aire a pressió   

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: Connexió a la xarxa elèctrica  

 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: Ús del generador de fums per fer proves  

 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: Manipulació de bateries  

 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 /7 
/10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /7 /9 
/10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /7 
/9 /10 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /7 
/9 /10 /16 
/17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

I03.I04 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS MITJANÇANT AIGUA O ALTRES AGENTS 

EXTINTORS - EXECUCIÓ 

TRAÇAT DE LÍNIES A SOSTRES I PARETS; MUNTATGE EN SOSTRES, PARETS O GALERIES DE 
SERVEIS; MUNTATGE D'APARELLS DE DETECCIÓ; CONDUCCIONS D'ALIMENTACIÓ FINS 

L'APARELL PRINCIPAL; INSTAL·LACIÓ D'APARELL PRINCIPAL DEL SISTEMA; COL·LOCACIÓ DE 
SUPORTS I/O ARMARIS, COL·LOCACIÓ D'EQUIPS EN ELS SUPORTS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: Treballs amb escales 
Treballs amb bastides  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Manipulació d'equips per al seu muntatge  

 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Col·locació i muntatge dels elements  

 
 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 1 2 2 
 Situació: Ús de grues hidràuliques portàtils  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 

 Situació: Manipulació d'eines i materials  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Talls i esmerilat de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: En la col·locació d'elements pesants  

 

 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements   

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica 

Ús de CO2 com agent extintor 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals elèctriques 

Operacions de soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 /7 
/8 /10 /11 

/20 /21 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 

interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /6 /7 
/8 /9 /10 /11 
/20 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

1 /2 /4 /5 /6 
/7 /8 /9 /10 
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descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /15 
/16 /17 /19 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /6 

/7 /8 /9 /10 
/11 /13 /15 
/16 /17 /19 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 /21 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 

manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 

I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 

I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 

I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 
mànigues o productes combustibles 

20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 

I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 

greixos, olis o productes combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 

per comprovar inexist. fuites 

21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
I03.I05 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS MITJANÇANT AIGUA O ALTRES AGENTS 

EXTINTORS- PROVES I POSADA EN SERVEI 

MUNTATGE DE CANONADES; CÀRREGA DELS AGENTS EXTINTORS; PROVES DE PRESSIÓ A LES 

CONDUCCIONS; PROVES DEL SISTEMA DE CONTROL; POSADA EN MARXA MANUAL I 
AUTOMÀTICA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Ús d'eines manuals  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 3 4 
 Situació: Proves de pressió  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 

 Situació: Contacte amb canonades (CO2) 
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Efectuant proves d'elements elèctrics  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /7 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

15 /16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /9 
/10 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /9 
/10 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 

de control elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

I03.I06 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS MITJANÇANT AIGUA O ALTRES AGENTS 
EXTINTORS-MANTENIMENT 

NETEJA I REGLATGE DE COMPONENTS; MANTENIMENT DE MOTORS I BOMBES 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs amb escales  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: Substitució d'elements  

 

 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 

 Situació: Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Manipulació d'eines manuals  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: Neteja de la xarxa amb aire a pressió  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: Manteniment de motors i bombes  

 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: Contacte amb canonades (CO2) 

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Manteniment de motors i bombes  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /5 /7 
/10 /11 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 10 

universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /5 /7 /9 
/10 /11 

 
 
 
 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /7 
/9 /10 /11 

/15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /5 /7 

/9 /10 /11 

/15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 

I0000115 Portar el cabell recollit 11 

I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, 
etc. 

11 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

 
I05 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTAL·LACIONS 

FRIGORÍFIQUES 
I05.I02 MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE,  DE REGULACIÓ I 
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CONTROL 

COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DELS EQUIPS I QUADRES ELÈCTRICS, MUNTATGE D'ALTRES 

COMPONENTS DE REGULACIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales i/o bastides o plataformes 

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: Àrea de treball  

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 2 1 2 
 Situació: Cops contra elements sobresortits  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: Ús d'eines manuals  
 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 3 4 
 Situació: Manipulació i transport d'elements pesants  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals elèctriques  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /7 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /9 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /9 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 

manipulació 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

 
  

I05.I07 CONNEXIÓ ELÈCTRICA 

CONNEXIÓ DE MOTORS I COMPONENTS ELÈCTRICS DIVERSOS, CONNEXIÓ A QUADRES 
ELÈCTRICS, CABLEJAT DE LES LÍNIES ENTRE ELEMENTS DEL SISTEMA DE REGULACIÓ, ESTESA 

DE CANONADES D'AIRE COMPRIMIT EN EL CAS DE LES INSTAL·LACIÓNS DE REGULACIÓ 
PNEUMÀTICA 

 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales o bastides  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d'eines manuals  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Manipulació i comprovació d'elements rotatius a la central fred/calor 

i equips de tractament d'aire 
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Connexió de motors i components elèctrics 

Connexió de quadres elèctrics de regulació 
 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /9 /11 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /9 /11 

/16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 

I0000115 Portar el cabell recollit 11 

I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, 
etc. 

11 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 
proves  

16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

 
  

I05.I09 PROVES DE POSADA EN MARXA 

OMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADDITIUS; COMPROVACIÓ DELS 
ELEMENTS ROTATIUS, CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE PARÀMETRES DE 
FUNCIONAMENT; AJUSTAMENT DE VÀLVULES I ELEMENTS DE REGULACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales  

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

7 COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS 3 2 4 

 Situació: Cops contra parts fixes de la instal·lació  
 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 3 4 
 Situació: Expulsió de refrigerants o fluids a temperatures extremes 

Neteja interior dels conductes  

 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Comprovació del sentit de rotació dels ventiladors dels equips de la 

central fred/calor i equips de tractament d'aire 
 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Exposició a substàncies a  temperatures extremes 

Contactes amb objectes a temperatures extremes 
 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 

 Situació: Comprovació dels circuits elèctrics a la central fred/calor, equips de 
tractament d'aire o de regulació i control  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III 

 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: Ús de refrigerants del Grup III 
 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup III 

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /7 /10 
/11 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /10 

/11 /15 /16 
/17 /20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /7 /10 
/11 /15 /16 

/17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 

I0000115 Portar el cabell recollit 11 

I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, 

etc. 

11 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 
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I05.I10 MANTENIMENT 

REOMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADDITIUS; COMPROVACIÓ DELS 
ELEMENTS ROTATIUS, CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE PARÀMETRES DE 
FUNCIONAMENT; AJUSTAMENT DE VÀLVULES, COMPORTES I ELEMENTS DE REGULACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Treballs en alçada amb escales 

 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: Reompliment dels circuits 
Expulsió de fluids 
Neteja interior de conductes amb aire 
 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Comprovació del funcionament dels elements rotatius  

 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Exposició a substàncies a  temperatures extremes 

Contactes amb objectes a temperatures extremes 

 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: Comprovació dels circuits elèctrics  

 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III 

 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: Existència de fuites de refrigerants del Grup III 

 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: Existència de fuites de refrigerants del Grup III 

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /10 /11 
/20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /11 

/15 /16 /17 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /11 
/15 /16 /17 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 

de control elèctric, adherit 

16 

 
 
 
 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000114 Portar la roba ajustada al cos 11 

I0000115 Portar el cabell recollit 11 

I0000116 Suprimir els  objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, 

etc. 

11 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 

I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 

I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 
inadvertides 

16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 
ha risc contacte elèctric 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 

linies no estan en tensió 

16 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

L’àmbit del present Projecte Constructiu correspon al traçat de la canonada compresa 

entre la ETAP Llobregat d’ATLL i la Mina Pública de Terrassa.  

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 

Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 

Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 

les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran 

en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 

d’aplicació: 

 

• Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat 

pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les 

seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 

d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  

la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 

Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 

Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo’‘. 

• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 

sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 

contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 

comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 

que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 

preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries 

per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin 

eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant 

les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 

controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva 

eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 

tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 

millor definició i comprensió de les mesures preventives 

definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 

que hagin estat definits o projectats. 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 

i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 

cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 

coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 

caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 

que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques 

on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi 

de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-

se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats 

de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals 

de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar 

la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, 

les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva 

respecte de la individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

 
 

2.1. Promotor 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 

qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 

les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 

cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació 

i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 

antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 

fase d'execució material de les mateixes. 

 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i 

Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 

eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 

Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 

coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 

quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració 

del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 

Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals 

de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 

L.31/1995), i en particular: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i 

d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 

feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 

feines  o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària 

que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 

concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 

seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i 

informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 

(manteniment). 
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Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 L. 31/1995) : 

 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució 

d'aquests treballs o fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, 

i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 

Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 

i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, 

tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el 

control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 

pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones 

d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs 

o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, 

subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 

treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 

l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista 

i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La 

Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 

designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 

dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 

l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 

davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 

especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 

els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 

la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 

autònoms i treballadors. 

 
  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 

altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 

amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 

d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 

projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat 

i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 

tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 

  
2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 

condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En 

el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 

del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 

geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra 

dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i 

proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 

condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 

correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 

Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en 

el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 

correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb 

la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 

vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 

Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 

les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i 

del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, 

confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut 

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 

Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
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els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de 

Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per 

lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 

Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 

Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 

Subcontractista: 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 

la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 

Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 

les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat 

i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 

condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per 

la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat 

adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 

incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció 

de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 

article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla 

de Seguretat i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 

fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 

també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als 

treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 

d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
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l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 

Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 

l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 

Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal 

exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 

escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 

prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 

medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i 

del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 

Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el 

nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 

Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la 

responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses 

al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 

mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla 

de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 

supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 

caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 

personal, conservació i reposició dels elements de protecció 

personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 

Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja 

de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 

bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 

d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 

distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 

general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 

els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 

treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 

pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona 

de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que 

sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General 

de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
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Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 

comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del 

terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 

en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 

per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 

prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 

per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 

professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 

intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 

tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 

d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a 

fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 

per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i 

els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 

responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 

dels propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 

perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control 

i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 

vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, 

a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit 

l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, 

es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de 

grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 

l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 

especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 

rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 

la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació 

avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 

aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-

AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 

en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 

garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que 

es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 

grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 

especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 

certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 

compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a 

l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 

R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 

estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 

l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 

estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 

qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 

treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 

individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla 

de Seguretat i Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han 

de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents 

i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari 

Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 

activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 

d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 

instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 

del treball. 

  
2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 

que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 

per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 

contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 

instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla 

de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 

per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a 

l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 

CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 

Seguretat i Salut 
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Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 

Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 

Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 

d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció 

del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director 

d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 

ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 

Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 

executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 

d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat 

derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o 

la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 

de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 

especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la 

seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 

continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 

l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 

expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 

Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 

redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament 

de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 

contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 



                
 

Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera 

 

 

Annex núm. 18. Estudi de Seguretat i Salut 

                Plec de prescripcions Tècniques 

  

 
15 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 

requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 

Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat 

i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 

plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 

colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 

estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes 

transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 

Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 

totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 

l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 

coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i 

xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 

tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 

tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat 

(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 

tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en 

perímetre i buit de travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i 

buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 

encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 

enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en 

patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 

horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 

horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 

passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels 

pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 

seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes 

d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 

façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 

paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per 

a introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 

manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 

Sistema de Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
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- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 

Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres 

urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 

aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

 

 

 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i 

a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 

i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 

Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del 

''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà 

ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, 

essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals 

que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 

de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents 

aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no 

durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es 

agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de 

cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 

de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 

degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 

dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 

la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència 

de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 

es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 

conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria 

o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 

aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 

aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 

relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 

 
4.1. Textos generals 

 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de 

la construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 

1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 

febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  

octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero 

de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de 

agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor 

capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 

(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto 

de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 

Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 

diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de 

marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol 

II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 

noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 

1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 

(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 

1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 

1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 

de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 

de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de 

noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 

descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 

1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 

parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 

septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 

modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las 

que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de 

trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 

1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 

24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de 

seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  

de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre 

(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 

614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 

reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
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envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 

de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 

enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 

22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 

(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 

abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo 

de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 

1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 

14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 

de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  

1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre 

de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 

2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de 

Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 

de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 

de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 

(BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

(BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 

2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 

general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el 

registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de 

comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 

comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 

de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”. 
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 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 

operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 

en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 

mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos 

de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 

Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació 

en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se 

modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 

adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 

d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 

prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 

de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 

a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 

hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 

de 2009)“. 

  
4.2. Condicions ambientals 

 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc 

per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 

d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 

l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 

1987). 
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 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio 

de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 

2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 

18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 

noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 

(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE 

de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 

10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de 

abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto 

de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el 

Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 

 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 

28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 

de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 

2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 

Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: 

alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un 

certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres 

i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico 

(BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real 

Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 

agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-

BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 

electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

 

  
4.5. Equips i maquinària 

 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las 

condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión 

hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio 

de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 

de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 

2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 

2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril 

(BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE 

de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 

noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 

2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 

Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 

1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero 

de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 

“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la 

instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 

abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. 
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RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 

de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 

de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General 

de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 

Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 

modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 

seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores 

de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 

1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 

junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 

noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 

de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 

septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: 

“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 

1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de 

máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 

836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 

de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 

837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 

1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 

mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 

elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  
4.6. Equips de protecció individual 

 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 

28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
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1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio 

de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 

(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 

1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 

1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 

2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 

septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 

las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 

de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 

(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 

publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 

protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 

Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 

número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

 

  
4.7. Senyalització 

 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. 

IC del MOPU”. 

  
4.8. Diversos 

 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban 

determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a 

los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 

Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo 

de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 

1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación 

de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 

de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. 

Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre 

de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 

2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 

de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero 

de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 

de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la 

Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que 

deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 

de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 

Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 

1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 

de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
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la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 

“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 

17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan 

los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 

proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació 

tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 

total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost 

general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 

es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran 

en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor 

i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 

d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 

material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 

revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 

caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 

el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de 

Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :       3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les 

Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 

manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 

aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 

través d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 

humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 

demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la 

Prevenció 
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El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per 

a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al 

present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

11. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari 

Pla d’Acció Preventiva.  

12. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 

Contractista Principal 

13. Formats documentals i procediments de completament, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu 

de la Prevenció. 

14. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

15. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

16. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern 

d'empresa 

17. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa 

Contractista competents en matèria de Seguretat i 

Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 

la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 

normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 

específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 

Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 

l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 

conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 

cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 

Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 

del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 

tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 

seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 

Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 

parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) 

de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 

reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 

composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
 

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en 

matèria de Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 

del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 

treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat 

a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic 

anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat 

i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

 
 

6.5. Competències dels Col·laboradors Previsors a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 

del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 

l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 

l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 

treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 

nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats 

als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Inter empresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors 

nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o 

ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 

del seu treball. 

 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 

 

• Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 

el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada 

a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 

per a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una 

màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi 

operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 

ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 

necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 

que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 

següents dades: 

 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

  

 
 

 
 

 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 

manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 

ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 

treball’‘: 

 

• Emmagatzematge i manteniment 

 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions 

d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 

seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 

del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 

d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  
7.3. Normativa aplicable 

 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines 

(D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del 

Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 

93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 
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4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 

98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener 

(B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 

fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període 

transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 

de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 

9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric 

destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 

Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 

14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. 

de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió 

simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 

Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 

de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 

(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori 

fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 

electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 

les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. 

Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 

d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 

(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 

3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. 

Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas 

(D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 

(B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 

transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 

28/3/95. 
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 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 

relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 

aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 

explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 

8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 

adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 

d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 

Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 

de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 

treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 

de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 

5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 

7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 

màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 

(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues 

Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 

de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 

desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 

modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 

del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; 

B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

  
 

 
  

9. CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ DELS LLOCS DE TREBALLS I 

TRÀNSIT 
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Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, artificial 

o mixta apropiada a les operacions o treballs que s'efectuen. S'emprarà 

sempre que sigui possible la il·luminació natural. 

S'haurà intensificar la il·luminació de màquines, aparells i dispositius 

perillosos. 

Quan hi hagi il·luminació natural s'evitaran, en la mesura possible, les 

ombres que dificultin els treballs a realitzar. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 

uniforme, amb evitació dels reflexos i enlluernaments al treballador. 

A les zones de treball i de trànsit que no tinguin il·luminació natural, 

quan aquesta sigui insuficient o es projectin ombres que dificultin els 

treballs, de manera que suposin riscos per als treballadors, o durant les 

hores nocturnes, s'emprarà la il·luminació artificial. S'utilitzaran, si 

escau, punts de llum portàtils proveïts de proteccions antixocs, focus i 

altres elements que proporcionin la il·luminació requerida per a cada 

treball. 

En cas sigui necessari l'ús de llum artificial, s'utilitzaran punts 

d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs, col·locades de manera 

que no produeixi ombres al punt de treball ni enlluerni al treballador, 

exposant-li al risc d'accident. El color de llum utilitzat no ha d'alterar o 

influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 

Quan l'índole del treball exigeixi la il·luminació artificial intensa en un lloc 

determinat, es combinaran la il·luminació general amb una altra 

complementària, adaptada a la tasca que s'efectuï i disposada de 

manera que s'evitin enlluernaments. 

La il·luminació artificial haurà d'oferir garanties de seguretat, no viciar 

l'atmosfera del lloc de treball ni presentar cap perill d'incendi o explosió. 

En els locals i llocs de treball amb risc d'incendi o d'explosió pel gènere 

de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perills, 

la il·luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'enllumenat d'emergència adequada a les dimensions dels 

locals i nombre de treballadors ocupats simultàniament i capaç de 

mantenir almenys durant una hora una intensitat de cinc lux. La seva 

font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació. 

 

  
10. CONDICIONS D'ORDRE I NETEJA 

 

L'ordre i la neteja són factors que tenen una marcada influència sobre la 

prevenció d'accidents i són de tal importància que dóna una idea clara de l'estat 

de seguretat de les obres, contribuint a que hi hagi menys accidents, beneficiant 

als treballadors per trobar-se en unes condicions més segures i còmodes. 

L'absència d'ordre i neteja pot produir una sèrie de riscos, entre els 

quals podem destacar: 

• Accidents: (Caigudes, relliscades, ensopegades, etc.) 

• Malalties: (Comuns, respiratòries, intoxicacions, dermatitis) 

• Paràsits i Rosegadors. 

 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit i els locals i llocs de treball, així 

com els serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'han de mantenir sempre 

en bon estat de salubritat i higiene, per al que es realitzaran les neteges 

necessàries. 

Els terres de les zones de trànsit, així com els dels locals, han d'estar sempre 

lliures d'obstacles, protuberàncies, forats, elements punxants o tallants, 

substàncies relliscoses i, en general, de qualsevol element que pugui ser causa de 

risc per a la salut i seguretat dels treballadors. 

 

En els locals i les zones de trànsit susceptibles de produir gran quantitat de pols, 

la neteja s'efectuarà per mitjans humits, o bé neteja per als primers. 

 

S'haurà de realitzar neteges generals periòdiques de les zones de treball, per 

ordenar els cables dels grups i eines elèctriques en ús, eliminant terres i residus 

aportats pel trànsit d'operaris. 

 

S'emmagatzemaran els taulers, taules, tubs metàl·lics i altres elements usats en 

bastides i encofrats, en una campanya fora dels llocs de pas. 

Els claus de les fustes de desencofrat o desembalatge han de ser remoguts en el 

lloc de treball. 

Les fustes sense claus han de ser ubicades en àrees degudament restringides i 

senyalitzades. 

En finalitzar el treball o el període de durada del contracte, la superfície de treball 

quedarà totalment neta i sense materials sobrants. 

Mai es considerarà un treball acabat fins que s'hagin retirat tots els residus 

produïts, materials utilitzats, eines i mitjans emprats, deixat el lloc i àrea de 

treball neta i ordenada. 
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L'operari és responsable de mantenir neta i ordenada la seva zona de treball i 

mitjans d'ús com: equips de protecció personal i roba de treball, armaris de roba i 

peces, les seves eines, materials i altres assignats a la seva custòdia. 

Les instal.lacions auxiliars, (vestuaris, lavabos, oficines, etc.) S'han de netejar 

periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir en tot moment en 

condicions higièniques adequades. 

Es netejaran amb rapidesa les deixalles o vessaments de líquid (àcids, olis, 

greixos els residus de substàncies perilloses i altres productes residuals) que 

puguin originar accidents o contaminar l'ambient, una vegada eliminada la causa 

de l'abocament, o es tanqui la fuga. 

 

Es disposaran contenidors apropiats resistents als agents meteorològics per 

classificar els diferents residus, evitant barrejar substàncies incompatibles, 

(fustes, ferralla, cables elèctrics, cartrons, plàstics, escombraries domèstica, etc.) 

Disposant el seu tractament en plantes de reciclatge, abocadors autoritzats. 

 

Les eines, mitjans de treball, recollida de materials, subministraments i altres 

equips mai obstruir els passadissos i vies de comunicació, deixant asilada alguna 

zona. 

Han d'estar degudament tancats i senyalitzats tots aquells llocs i zones de pas on 

pugui existir perill de lesions personals o danys materials. 

Es tindrà especial precaució en els treballs d'alçada, situant tots els elements en 

recipients o zones adequades de manera que s'eviti la seva caiguda accidental des 

del lloc de treball. 

No es col·locaran materials i útils en llocs on pugui suposar perill d'ensopegades o 

caigudes sobre persones, màquines o instal·lacions. 

No s'han d'emmagatzemar materials de manera que impedeixin el lliure accés als 

extintors o mitjans d'extinció d'incendis. 

 

Les ampolles que continguin gasos s'emmagatzemaran verticalment assegurant 

contra caigudes i protegint-les de variacions notables de temperatura. 

Totes les zones de treball i trànsit hauran de tenir una il·luminació natural o 

artificial apropiada a la tasca que es fa, sense que es produeixin enlluernaments. 

Es mantindrà una ventilació eficient, natural o artificial a les zones de treball i 

especialment en els llocs tancats on es produeixin gasos o vapors tòxics, explosius 

o inflamables. 

S'emmagatzemaran els materials inflamables en un lloc segur lluny de fonts 

d'ignició. Està terminantment prohibit fumar als locals d'emmagatzematge de 

materials inflamables i / o combustibles, indicant amb la senyalització disposada a 

aquest efecte. 

Està prohibit retirar qualsevol protecció de tipus col·lectiu (baranes, taulers de 

plataformes de treball o de pas, escales, etc.) Sense la deguda autorització del 

cap responsable de tall i previ compromís d'immediata reposició al final de 

l'activitat que va motivar la retirada. 

Quan hagin de aixecar reixetes per necessitats de muntatge s'han de col·locar 

obstacles físics (baranes), o si això no és possible, senyalitzar adequadament. En 

finalitzar la jornada laboral i al mig dia a l'anar a dinar, es tornarà a posar al seu 

lloc. 

Retirar immediatament els claus, elèctrodes de soldadura i altres elements 

punxants, per evitar accidents. 

 

Disposar de cables elèctrics i mànegues provisionals fora de passadissos, escales, 

llocs de pas del personal. Sempre que això sigui possible, es disposaran camins 

amb perxes o ganxos aïllants, o safates aèries a una alçada mínima de 2,5 

metres. 

Tots els recipients hauran d'estar degudament retolats, assenyalant el seu 

contingut i, si és el cas, el nivell de perill que suposa el seu contingut. 

  

  
11. CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE DEL 

PERSONAL 

  

Es disposarà en obra d'una zona per als vestidors, serveis higiènics i menjador, 

tots ells estaran degudament dotats. 

 

Les instal·lacions d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques, tal com s'esmenta en el RD 1627/1997 annex IV, disposicions 

mínimes en seguretat i salut ja que especifica la secció 3 ª condicions de les 

instal·lacions higiènic sanitàries en les obres del conveni general de la construcció 

2007/2011. 

 

Les casetes prefabricades seran de panells de xapa galvanitzada o similar, 

distingint en diferents mòduls les instal·lacions de vestidors, menjador i serveis, 

amb accessos independents per a cadascuna de les dependències. 
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VESTUARIS 

 

Article 235. Locals de descans o d'allotjament en les obres. Del conveni general de la 

construcció 2007/2011. 

 

SERVEIS HIGIÈNICS 

 

Article 234. Serveis higiènics. Del conveni general de la construcció 2007/2011. 

 

MENJADORS 

 

Article 235. Locals de descans o d'allotjament en les obres. Del conveni general de la 

construcció 2007/2011. 
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COKFCOGPVU Râi/< 2

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 12 RTQVGEEKQPU FGN ECR
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COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

5 J253CE71 w Rcpvcnnc hcekcn rgt c uqnfcfwtc gnêevtkec- cod octe cdcvkdng fg oâ k uwrqtv fg rqnkêuvgt tghqtécv cod hkdtc fg xkftg
xwnecpkv|cfc f(2-46 oo fg itwkz- cod xkuqt kpcevïpke ugokhque cod rtqvgeekõ FKP 23- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP
286

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

6 J2542212 w Rtqvgevqt cwfkvkw fg vcr f(guewoc- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.3 k WPG.GP 569

COKFCOGPV FKTGEVG 71-111

7 J2543123 w Rtqvgevqt cwfkvkw f(cwtkewnct- ceqdncv cn ecr cod ctpêu k qtgnngtgu cpvkuqtqnn- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.2 k
WPG.GP 569

COKFCOGPV FKTGEVG 31-111

8 J25\2211 w Rtqlgevqt guvcpe rgt ceqdnct cn ecue- cod nâorcfc- ekpvwtõ k dcvgtkc tgecttgicdng- rgt c 3 wuqu

COKFCOGPV FKTGEVG 31-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 13 RTQVGEEKQPU FG N(CRCTGNN TGURKTCVQTK

2 J255MD21 w Gswkr cwvôpqo fg tgurktcekõ fg ektewkv qdgtv f(cktg eqortkokv- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 248

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

3 J2552312 w Ocuectgvc cwvqhknvtcpv eqpvtc rqnukou k xcrqtu vôzkeu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 516

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

4 J2556114 w Ocuectgvc fg rtqvgeekõ tgurktcvôtkc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 251

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

EUR

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 3

5 J255DM31 w Gswkrq rqtvãvkn fg fgvgeekõp fg jcuvc ewcvtq icugu )EJ5- J3U- EQ- Q3 { qvtcu eqodkpcekqpgu*/

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 14 RTQVGEEKQPU FG NGU GZVTGOKVCVU

2 J2566821 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc tgukuvêpekc cn vcnn k c n(cdtcuukõ rgt c hgttcnnkuvc- cod fkvu k rcnognn fg ecwvzü twiõu uqdtg uwrqtv
fg eqvõ- k uwdlgeekõ gnâuvkec cn ecpgnn- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 499 k WPG.GP 531

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

3 J256H115 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc xkukdknkvcv rkiogpvcvu gp eqnqt hquhqtguegpv rgt c guvkdcfqtu fg eâttgiwgu cod itwc k0q
ugp{cnkuvgu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 582 k WPG.GP 531

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111
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jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

6 J256M6FD w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 4- nqiqvkr eqnqt xgtf- vgpukõ oâzkoc 37611 X-
jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

7 J2575531 w Rctgnnc fg dqvgu fg okvlc ecp{c- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ
31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

8 J2572275 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- rgt rqucfc gp qdtc fgn hqtokiõ- cod rncpvknnc ogvân¹nkec- cod uqnc
cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ
31457 k WPG.GP KUQ 31458

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111
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COKFCOGPV FKTGEVG 31-111

; J257R581 w Rctgnnc fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt fg ugttcvig cod vcpswgu fg ekpvc vêzvkn cttcrcpv

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 15 TQDC FG VTGDCNN

EUR



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 4

2 J2592353 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt dgkz- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu-
jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

3 J2592454 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ f(qdtgu nkpgcnu gp ugtxgk- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt itqe- vtcoc 351-
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COKFCOGPV FKTGEVG 21-111
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xkw- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

5 J2596911 w Ctoknnc tghngevcpv cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv k c n(guswgpc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 582

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

6 J2596251 w Ctoknnc fg vtgdcnn- fg rqnkêuvgt godwcvcfc cod ocvgtkcn cñnncpv

COKFCOGPV FKTGEVG 31-111

7 J259I811 w Ekpvwtõ rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

8 J2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k hgttcogpvc guvcorcfc- cod eqtfc fg ugiwtgvcv
fqvcfc fg iwctfcecru ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc- jqoqnqicv ugiqpu EG

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

9 J259D691 w Rctgnn fg ocpkiwgvu cod rtqvgeekõ rgt c gurcvnnc- rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP
451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

; J259F;11 w Ctpêu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv- c n(guswgpc k cnu vktcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP
451 k WPG.GP 582

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

21 J2599691 w Fcxcpvcn rgt c uqnfcfqt- fg ugttcvig- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

22 J259G911 w Rctgnn fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

23 J259H811 w Rctgnn fg dtcécngvu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

EUR

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV
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VTCO 16 RTQVGEEKQPU FGN EQU

2 J2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k hgttcogpvc guvcorcfc- cod eqtfc fg ugiwtgvcv
fqvcfc fg iwctfcecru ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc- jqoqnqicv ugiqpu EG

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

3 J2585711 w Ekpvwtõ cpvkxkdtcekõ- clwuvcdng k fg vgkzkv vtcpurktcdng

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

4 J258C411 w Fkurqukvkw cpvkdnqecfqt- rgt c uwdlgevct gn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv c wpc eqtfc fg 27 oo fg F- f(cnkcvig nngwigt- fg
swcnkvcv H6

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

5 J258TC11 o Eqtfc fg rqnkcokfc f(cnvc vgpcekvcv- fg 27 oo fg fkâogvtg- rgt c uktic fg ekpvwtõ fg ugiwtgvcv

COKFCOGPV FKTGEVG 61-111

6 J258P111 w Hckzc fg rtqvgeekõ fqtunwodct

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 13 RTQVGEEKQPU EQNGEVKXGU

2 J7563242 o Vcpec f(cnéâtkc 3 o- fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- rcnu fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv eqn¹nqecvu ecfc 4 o uqdtg
fcwu fg hqtokiõ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 741-111

3 J75\2222 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 2 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv-
rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

4 J75\2622 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 6 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv-
rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 4-111

5 J2622112 o3 Rtqvgeekõ cod zctzc fg ugiwtgvcv jqtkv|qpvcn gp qdgtvwtgu ncvgtcnu fg rcu gngxcv gp xkcfwevgu q rqpvu- k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 61-111

6 J2622323 o3 Rtqvgeekõ fg vcnüu cod ocnnc ogvân¹nkec k nâokpc fg rqnkgvknê cpeqtcfc cod dcttgu f(cegt cod ecdngu- cod wpc ocnnc
fg vtkrng vqtukõ- fg 91 oo fg rcu fg ocnnc k 3/5 oo fg fkâogvtg k nâokpc fg rqnkgvknê f(cnvc fgpukvcv fg 3 oo fg itwkz

COKFCOGPV FKTGEVG 561-111

7 J2632542 o Dctcpc fg rtqvgeekõ rgt c guecngu- f(cnéâtkc 2 o- cod vtcxguugt fg vcwnõ fg hwuvc hkzcfc cod uwrqtvu fg owpvcpv
ogvân¹nke cod oqtfcuuc rgt cn uquvtg k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 311-111

EUR



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 6

8 J263L216 o Ecdng hkcfqt rgt cn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv- hkzcv gp cpeqtcvigu fg ugtxgk k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 411-111

9 J26C1114 w Ugp{cn ceüuvkec fg octzc gptgtc

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

; J264C;H2 w Vqrcnn rgt c fgueâttgic fg ecokqpu gp gzecxcekqpu- fg 5 o f(corncfc cod vcwnõ fg hwuvc k rgthknu KRP 211 encxcv cn
vgttgp{ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

21 J26C3126 w Nwokpctkc fg ugócnk|cekõp fg ocswkpctkc gp oqxkokgpvq fg eqnqt ãodct

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

22 J26C3131 w Ekpvwtõ rqtvcgkpgu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

23 J26C8112 w Rtqvgevqt tgiwncdng rgt c ugttc ektewnct- eqn¹nqecv

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

24 J26CE113 w Rct fg xãnxwncu cpvktgvtqeguq fg nncoc rctc gswkrq fg eqtvg qzkcegvknëpkeq eqnqecfc

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 14 UGP[CNKV\CEKÕ RTQXKUKQPCN

2 JDE23411 w Eqp fg rnâuvke tghngevqt fg 61 eo f(cnéâtkc

COKFCOGPV FKTGEVG 311-111

3 JDE27743 w Rgéc tghngevqtc f(wpc ectc fg 51 eo f(cnéâtkc cod rkswgvc fg 81 eo f(cnéâtkc encxcfc

COKFCOGPV FKTGEVG 461-111

4 JDE2C192 o Ekpvc f(cdcnkucogpv tghngevqtc- cod wp uwrqtv ecfc 6 o k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 2/111-111

5 JDE2H612 w Inqdwu fg nnwo xgtognnc rgt c ugp{cnkv|cekõ cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 211-111

6 JDE2U1M1 w Nncpvgtpc fg vtâhke cod fkhwuqt- tgecttgicdng

COKFCOGPV FKTGEVG 31-111

7 JDD22232 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv vtkcpiwnct fg ;1 eo fg equvcv- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

EUR

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 7

8 JDD22372 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv ektewnct fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

9 JDD22472 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv qevqiqpcn fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

; JDD31116 w Ugp{cn ocpwcn rgt c ugp{cnkuvc

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

21 JDD32412 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg ;1z;1 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

22 JDD32962 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg 56z281 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

23 JDDL1112 w Ugoâhqt fg rqnkectdqpcv- cod ukuvgoc ôrvke fg fkâogvtg 321 oo cod wpc ectc k vtgu hqewu- ôrvkec pqtocn k ngpv fg
eqnqt pqtocn fg xgjkengu 24023- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

24 JDD\2222 o Uwrqtv tgevcpiwnct f( f(cegt icnxcpkv|cv fg 91z51z3 oo eqn¹nqecv c vgttc encxcv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 51-111

25 JDD\C1C2 w Dcuvkfqt f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c uwrqtv fg ugp{cnkv|cekõ xgtvkecn- oôdkn k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

26 JD3E2111 o Dcttgtc fg hqtokiõ fqdng- rtghcdtkecfc- cod rgthkn vkrwu Pgy Lgtug{- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 311-111

27 J26\3122 j Ugp{cngt

COKFCOGPV FKTGEVG 311-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 15 GZVKPEKÕ F(KPEGPFKU

2 JO42272L w Gzvkpvqt fg rqnu ugec- fg 7 mi fg eâttgic- cod rtguukõ kpeqtrqtcfc- rkpvcv- cod uwrqtv c nc rctgv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 26-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 16 RTQVGEEKÕ KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKEC

EUR



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 8

2 J26D1118 w Rcpvcnnc cñnncpv rgt c vtgdcnnu gp |qpgu f(kphnwêpekc fg nïpkgu gnêevtkswgu gp vgpukõ

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

3 JIF2333G w Rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc f(cegt- cod tgeqdtkogpv fg eqwtg 411 ·o fg itwkz- fg 2611 oo nnctiâtkc fg 25/7 oo fg
fkâogvtg- encxcfc c vgttc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

4 JI5353LF w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct )5R*- fg ugpukdknkvcv
1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu
gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP-
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

5 JI5354LO w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 211 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct )5R*- fg ugpukdknkvcv
1/4 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu
gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP-
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

6 J26D6116 w Gswkr fg eqppgzkõ c vgttc fg nïpkc gnêevtkec cêtkc fg fkuvtkdwekõ- cod 4 rgtzgu vgngueôrkswgu rgt c eqpfwevqtu fg
ugeekõ fg 8 c 491 oo3 k wpc cnéâtkc oâzkoc f(22-6 o- ecdng fg eqwtg fg ugeekõ 46 oo3 k rkswgvc fg eqppgzkõ c
vgttc- kpuvcn¹ncv

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

7 JII65112 w Vtcpuhqtocfqt fg ugiwtgvcv fg 35 X- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 17 KPUVCN¹NCEKQPU RGTUQPCNU

2 JSW\O111 j Oâ f(qdtc rgt c pgvglc k eqpugtxcekõ fg ngu kpuvcn¹ncekqpu

COKFCOGPV FKTGEVG 361-111

3 JSW2C613 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg xguvkfqtgu fg 9-3z3-6z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg rqnkwtgvcpq fg 46 oo
fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq
fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- - eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp
fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

4 JSW26423 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg ucpkvctkqu fg 4-8z3-4z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg rqnkwtgvcpq fg 46 oo
fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq- eqp kpuvcncekõp
fg ncorkuvgtïc- 2 ncxcdq eqngevkxq eqp 4 itkhqu- 3 rncecu vwtecu- 3 fwejcu- gurglq { eqorngogpvqu fg dcóq- eqp
kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg
kpenwkfq

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

5 JSW2J643 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg eqogfqt fg 7z3-4z3-7 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg 46 oo fg gurguqt-
tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg
xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc- htgicfgtq fg 3 ugpqu eqp itkhq { gpekogtc- eqp kpuvcncekõp
gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

EUR

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 9

COKFCOGPV FKTGEVG 4-111

6 JSW32412 w Oktcnn fg nnwpc kpeqnqtc fg 4 oo fg itwkz- eqn¹nqecv cfjgtkv uqdtg vcwngt fg hwuvc

COKFCOGPV FKTGEVG 9-111

7 JSW33412 w Ctoctk ogvân¹nke kpfkxkfwcn fg fqdng eqorctvkogpv kpvgtkqt- fg 1/5z1/6z2/9 o- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

8 JSW36312 w Dcpe fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 4 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 21-111

9 JSW36812 w Dcpe fg hwuvc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/5 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 6 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

; JSW38613 w Vcwnc fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 7 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

21 JSW38;13 w Vcwnc fg hwuvc cod vcwngt fg ogncokpc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/9 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 21 rgtuqpgu-
eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 5-111

22 JSW3CH13 w Pgxgtc gnêevtkec- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

23 JSW3G112 w Hqtp oketqqpgu rgt c guecnhct ogplctu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 4-111

24 JSW3IH12 w Tgekrkgpv rgt c tgeqnnkfc f(gueqodtctkgu- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 6-111

25 JSW3R112 w Rgplc.tqdgu rgt c fwvzc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

26 JSW3SL13 w Rkec rgt c tgpvct rncvu cod fguiwâu k ckzgvc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

27 JG843513 w Tcfkcfqt gnêevtke f(kphtctqkiu oqpqhâuke fg 341 X fg vgpukõ- fg 2111 Y fg rqvêpekc gnêevtkec- kpuvcn¹ncv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 4-111

28 JL8238F2 w Fkrôukv rtkuoâvke cod vcrc tgeqn|cfc vcrc- fg rqnkêuvgt tghqtécv- fg 611 n fg ecrcekvcv- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

EUR



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< ;

29 JL834212 w Ogecpkuog ukngpekõu f(cnkogpvcekõ- rgt c fkrôukv- f(ceekqpcogpv rgt hnqvcfqt- hkzcv k eqppgevcv cod gpvtcfc tquecfc fg
203¶¶ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

2; JLC37432 w Guecnhcfqt cewowncfqt gnêevtke fg 211 n fg ecrcekvcv- cod ewdgvc cegt guocnvcv- fg rqvêpekc 861 c 2611 Y- eqn¹nqecv
gp rqukekõ xgtvkecn cod hkzcekqpu owtcnu k eqppgevcv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

31 J26\2112 j Dtkicfc fg ugiwtgvcv rgt c ocpvgpkogpv k tgrqukekõ fg ngu rtqvgeekqpu

COKFCOGPV FKTGEVG 261-111

32 J;XX2812 o Guincõ ogvân¹nke rtghcdtkecv rgt c guincqpcv rtqxkukqpcn f(qdtc- fg 34 eo f(guvguc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 18 OGFKEKPC RTGXGPVKXC K RTKOGTU CWZKNKU

2 JSWC2211 w Hctocekqnc f(ctoctk- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

3 JSWC4211 w Ocvgtkcn ucpkvctk rgt c cuuqtvkt wpc hctocekqnc cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp
gn vtgdcnn

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

4 JSWCO111 w Tgeqpgkzgogpv oêfke

COKFCOGPV FKTGEVG 41-111

5 JSWCR111 w Ewtugv fg rtkogtu cwzknku k uqeqttkuog

COKFCOGPV FKTGEVG 23-111

6 JSWC3211 w Hctocekqnc rqtvâvkn f(wtiêpekc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn

COKFCOGPV FKTGEVG 3-111

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 19 HQTOCEKÕ K TGWPKQPU F(QDNKICV EQORNKOGPV

2 J27H2114 w Tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv eqpuvkvwñv rgt 7 rgtuqpgu

COKFCOGPV FKTGEVG 23-111

3 J27H2115 j Kphqtocekõ gp Ugiwtgvcv k Ucnwv rgt cnu tkuequ gurgeïhkeu fg n(qdtc

COKFCOGPV FKTGEVG 71-111

EUR

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

COKFCOGPVU Râi/< 21

4 J27H2116 w Cuukuvgpekc f(qhkekcn c tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv

COKFCOGPV FKTGEVG 23-111

EUR



Projecte Constructiu de la Renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera

Quadre de Preus nº 1



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 2

J2522222R.2 w Ecue fg ugiwtgvcv rgt c üu pqtocn- eqpvtc eqru- fg rqnkgvknê cod wp rgu oâzko fg 511 i-
jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 923

6-22 "

)EKPE GWTQU COD QP\G EÊPVKOU*

J2533231R.3 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv cpvkkorcevgu rqnkxcngpvu wvknkv|cdngu uqdtgrqucfgu c wnngtgu itcfwcfgu- cod
owpvwtc wpkxgtucn- cod xkuqt vtcpurctgpv k vtcevcogpv eqpvtc n(gpvgncogpv- gnu wnvtcxkqncvu- gn
tcvnncogpv k cpvkguvâvke- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP 278 k WPG.GP 279

6-;2 "

)EKPE GWTQU COD PQTCPVC.WP EÊPVKOU*

J2534341R.4 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv rgt c vcnn qzkcegvknêpke- cod owpvwtc wpkxgtucn fg dctpknnc f(cegt tgeqdgtvc fg
RXE- cod xkuqtu ektewnctu fg 61 oo fg F hquequ fg eqnqt FKP 6- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP
286 k WPG.GP 27;

5-52 "

)SWCVTG GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

J253CE71R.5 w Rcpvcnnc hcekcn rgt c uqnfcfwtc gnêevtkec- cod octe cdcvkdng fg oâ k uwrqtv fg rqnkêuvgt tghqtécv
cod hkdtc fg xkftg xwnecpkv|cfc f(2-46 oo fg itwkz- cod xkuqt kpcevïpke ugokhque cod rtqvgeekõ
FKP 23- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 286

8-83 "

)UGV GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

J2542212R.6 w Rtqvgevqt cwfkvkw fg vcr f(guewoc- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.3 k WPG.GP 569 1-33 "

)\GTQ GWTQU COD XKPV.K.FQU EÊPVKOU*

J2543123R.7 w Rtqvgevqt cwfkvkw f(cwtkewnct- ceqdncv cn ecr cod ctpêu k qtgnngtgu cpvkuqtqnn- jqoqnqicv ugiqpu
WPG.GP 463.2 k WPG.GP 569

27-71 "

)UGV\G GWTQU COD UGKZCPVC EÊPVKOU*

J2552312R.8 w Ocuectgvc cwvqhknvtcpv eqpvtc rqnukou k xcrqtu vôzkeu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 516 1-6; "

)\GTQ GWTQU COD EKPSWCPVC.PQW EÊPVKOU*

J2556114R.9 w Ocuectgvc fg rtqvgeekõ tgurktcvôtkc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 251 2-39 "

)WP GWTQU COD XKPV.K.XWKV EÊPVKOU*

J255DM31R.; w Gswkrq rqtvãvkn fg fgvgeekõp fg jcuvc ewcvtq icugu )EJ5- J3U- EQ- Q3 { qvtcu eqodkpcekqpgu*/ 989-11 "

)XWKV.EGPVU UGVCPVC.XWKV GWTQU*

J255MD21R.21 w Gswkr cwvôpqo fg tgurktcekõ fg ektewkv qdgtv f(cktg eqortkokv- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 248 962-56 "

)XWKV.EGPVU EKPSWCPVC.WP GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J2566821R.22 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc tgukuvêpekc cn vcnn k c n(cdtcuukõ rgt c hgttcnnkuvc- cod fkvu k rcnognn fg
ecwvzü twiõu uqdtg uwrqtv fg eqvõ- k uwdlgeekõ gnâuvkec cn ecpgnn- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 499
k WPG.GP 531

3-53 "

)FQU GWTQU COD SWCTCPVC.FQU EÊPVKOU*

J256H115R.23 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc xkukdknkvcv rkiogpvcvu gp eqnqt hquhqtguegpv rgt c guvkdcfqtu fg eâttgiwgu
cod itwc k0q ugp{cnkuvgu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 582 k WPG.GP 531

7-52 "

)UKU GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

J256M264R.24 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 11- nqiqvkr eqnqt dgkz- vgpukõ
oâzkoc 611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

29-71 "

)FKXWKV GWTQU COD UGKZCPVC EÊPVKOU*

J256M4;8R.25 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 2- nqiqvkr eqnqt dncpe- vgpukõ
oâzkoc 8611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

46-28 "

)VTGPVC.EKPE GWTQU COD FKUUGV EÊPVKOU*

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 3

J256M6FDR.26 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 4- nqiqvkr eqnqt xgtf- vgpukõ
oâzkoc 37611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

74-21 "

)UGKZCPVC.VTGU GWTQU COD FGW EÊPVKOU*

J2572221R.27 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng-
jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP
KUQ 31458

6-83 "

)EKPE GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

J2572275R.28 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- rgt rqucfc gp qdtc fgn hqtokiõ- cod rncpvknnc
ogvân¹nkec- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ
31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

27-56 "

)UGV\G GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J2575531R.29 w Rctgnnc fg dqvgu fg okvlc ecp{c- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu
ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

6-;2 "

)EKPE GWTQU COD PQTCPVC.WP EÊPVKOU*

J257R581R.2; w Rctgnnc fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt fg ugttcvig cod vcpswgu fg ekpvc vêzvkn cttcrcpv ;-85 "

)PQW GWTQU COD UGVCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

J2582212R.31 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k hgttcogpvc guvcorcfc- cod
eqtfc fg ugiwtgvcv fqvcfc fg iwctfcecru ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc-
jqoqnqicv ugiqpu EG

45-87 "

)VTGPVC.SWCVTG GWTQU COD UGVCPVC.UKU EÊPVKOU*

J2585711R.32 w Ekpvwtõ cpvkxkdtcekõ- clwuvcdng k fg vgkzkv vtcpurktcdng 24-36 "

)VTGV\G GWTQU COD XKPV.K.EKPE EÊPVKOU*

J258C411R.33 w Fkurqukvkw cpvkdnqecfqt- rgt c uwdlgevct gn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv c wpc eqtfc fg 27 oo fg F-
f(cnkcvig nngwigt- fg swcnkvcv H6

94-;6 "

)XWKVCPVC.VTGU GWTQU COD PQTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J258P111R.34 w Hckzc fg rtqvgeekõ fqtunwodct 31-39 "

)XKPV GWTQU COD XKPV.K.XWKV EÊPVKOU*

J258TC11R.35 o Eqtfc fg rqnkcokfc f(cnvc vgpcekvcv- fg 27 oo fg fkâogvtg- rgt c uktic fg ekpvwtõ fg ugiwtgvcv 5-64 "

)SWCVTG GWTQU COD EKPSWCPVC.VTGU EÊPVKOU*

J2592353R.36 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt dgkz- vtcoc 351- cod
dwvzcswgu kpvgtkqtu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

32-;9 "

)XKPV.K.WP GWTQU COD PQTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

J2592454R.37 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ f(qdtgu nkpgcnu gp ugtxgk- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt
itqe- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu k vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

82-7; "

)UGVCPVC.WP GWTQU COD UGKZCPVC.PQW EÊPVKOU*

J2596251R.38 w Ctoknnc fg vtgdcnn- fg rqnkêuvgt godwcvcfc cod ocvgtkcn cñnncpv 22-73 "

)QP\G GWTQU COD UGKZCPVC.FQU EÊPVKOU*

J2596911R.39 w Ctoknnc tghngevcpv cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv k c n(guswgpc- jqoqnqicfc ugiqpu
WPG.GP 582

24-69 "

)VTGV\G GWTQU COD EKPSWCPVC.XWKV EÊPVKOU*

J2598571R.3; w Korgtogcdng cod lcswgvc- ecrwvzc k rcpvcnqpu- rgt c qdtgu rüdnkswgu- fg RXE uqnfcv fg 1/5 oo
fg itwkz- fg eqnqt xkw- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451

6-52 "

)EKPE GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 4

J2599691R.41 w Fcxcpvcn rgt c uqnfcfqt- fg ugttcvig- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP
459

27-;8 "

)UGV\G GWTQU COD PQTCPVC.UGV EÊPVKOU*

J259D691R.42 w Rctgnn fg ocpkiwgvu cod rtqvgeekõ rgt c gurcvnnc- rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig-
jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459

29-39 "

)FKXWKV GWTQU COD XKPV.K.XWKV EÊPVKOU*

J259F;11R.43 w Ctpêu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv- c n(guswgpc k cnu vktcpvu- jqoqnqicv
ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582

26-59 "

)SWKP\G GWTQU COD SWCTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

J259G911R.44 w Rctgnn fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig 5-96 "

)SWCVTG GWTQU COD XWKVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J259H811R.45 w Rctgnn fg dtcécngvu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451 k
WPG.GP 582

27-45 "

)UGV\G GWTQU COD VTGPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

J259I811R.46 w Ekpvwtõ rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582 7-91 "

)UKU GWTQU COD XWKVCPVC EÊPVKOU*

J25\2211R.47 w Rtqlgevqt guvcpe rgt ceqdnct cn ecue- cod nâorcfc- ekpvwtõ k dcvgtkc tgecttgicdng- rgt c 3 wuqu 28-54 "

)FKUUGV GWTQU COD SWCTCPVC.VTGU EÊPVKOU*

J2622112R.48 o3 Rtqvgeekõ cod zctzc fg ugiwtgvcv jqtkv|qpvcn gp qdgtvwtgu ncvgtcnu fg rcu gngxcv gp xkcfwevgu q
rqpvu- k cod gn fguowpvcvig kpenôu

6-;6 "

)EKPE GWTQU COD PQTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J2622323R.49 o3 Rtqvgeekõ fg vcnüu cod ocnnc ogvân¹nkec k nâokpc fg rqnkgvknê cpeqtcfc cod dcttgu f(cegt cod
ecdngu- cod wpc ocnnc fg vtkrng vqtukõ- fg 91 oo fg rcu fg ocnnc k 3/5 oo fg fkâogvtg k nâokpc
fg rqnkgvknê f(cnvc fgpukvcv fg 3 oo fg itwkz

24-29 "

)VTGV\G GWTQU COD FKXWKV EÊPVKOU*

J2632542R.4; o Dctcpc fg rtqvgeekõ rgt c guecngu- f(cnéâtkc 2 o- cod vtcxguugt fg vcwnõ fg hwuvc hkzcfc cod
uwrqtvu fg owpvcpv ogvân¹nke cod oqtfcuuc rgt cn uquvtg k cod gn fguowpvcvig kpenôu

6-87 "

)EKPE GWTQU COD UGVCPVC.UKU EÊPVKOU*

J263L216R.51 o Ecdng hkcfqt rgt cn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv- hkzcv gp cpeqtcvigu fg ugtxgk k cod gn fguowpvcvig kpenôu 6-26 "

)EKPE GWTQU COD SWKP\G EÊPVKOU*

J264C;H2R.52 w Vqrcnn rgt c fgueâttgic fg ecokqpu gp gzecxcekqpu- fg 5 o f(corncfc cod vcwnõ fg hwuvc k rgthknu
KRP 211 encxcv cn vgttgp{ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

31-67 "

)XKPV GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

J26C1114R.53 w Ugp{cn ceüuvkec fg octzc gptgtc 41-92 "

)VTGPVC GWTQU COD XWKVCPVC.WP EÊPVKOU*

J26C3126R.54 w Nwokpctkc fg ugócnk|cekõp fg ocswkpctkc gp oqxkokgpvq fg eqnqt ãodct 57-79 "

)SWCTCPVC.UKU GWTQU COD UGKZCPVC.XWKV EÊPVKOU*

J26C3131R.55 w Ekpvwtõ rqtvcgkpgu 29-36 "

)FKXWKV GWTQU COD XKPV.K.EKPE EÊPVKOU*

J26C8112R.56 w Rtqvgevqt tgiwncdng rgt c ugttc ektewnct- eqn¹nqecv 31;-97 "

)FQU.EGPVU PQW GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 5

J26CE113R.57 w Rct fg xãnxwncu cpvktgvtqeguq fg nncoc rctc gswkrq fg eqtvg qzkcegvknëpkeq eqnqecfc 48-27 "

)VTGPVC.UGV GWTQU COD UGV\G EÊPVKOU*

J26D1118R.58 w Rcpvcnnc cñnncpv rgt c vtgdcnnu gp |qpgu f(kphnwêpekc fg nïpkgu gnêevtkswgu gp vgpukõ 96-67 "

)XWKVCPVC.EKPE GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

J26D6116R.59 w Gswkr fg eqppgzkõ c vgttc fg nïpkc gnêevtkec cêtkc fg fkuvtkdwekõ- cod 4 rgtzgu vgngueôrkswgu rgt c
eqpfwevqtu fg ugeekõ fg 8 c 491 oo3 k wpc cnéâtkc oâzkoc f(22-6 o- ecdng fg eqwtg fg ugeekõ 46
oo3 k rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc- kpuvcn¹ncv

642-16 "

)EKPE.EGPVU VTGPVC.WP GWTQU COD EKPE EÊPVKOU*

J26\2112R.5; j Dtkicfc fg ugiwtgvcv rgt c ocpvgpkogpv k tgrqukekõ fg ngu rtqvgeekqpu 4;-93 "

)VTGPVC.PQW GWTQU COD XWKVCPVC.FQU EÊPVKOU*

J26\3122R.61 j Ugp{cngt 29-23 "

)FKXWKV GWTQU COD FQV\G EÊPVKOU*

J27H2114R.62 w Tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv eqpuvkvwñv rgt 7 rgtuqpgu 239-;5 "

)EGPV XKPV.K.XWKV GWTQU COD PQTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

J27H2115R.63 j Kphqtocekõ gp Ugiwtgvcv k Ucnwv rgt cnu tkuequ gurgeïhkeu fg n(qdtc 28-;5 "

)FKUUGV GWTQU COD PQTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

J27H2116R.64 w Cuukuvgpekc f(qhkekcn c tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv 32-5; "

)XKPV.K.WP GWTQU COD SWCTCPVC.PQW EÊPVKOU*

J7563242R.65 o Vcpec f(cnéâtkc 3 o- fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- rcnu fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv eqn¹nqecvu
ecfc 4 o uqdtg fcwu fg hqtokiõ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

38-84 "

)XKPV.K.UGV GWTQU COD UGVCPVC.VTGU EÊPVKOU*

J75\2222R.66 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 2 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd
f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

;2-5; "

)PQTCPVC.WP GWTQU COD SWCTCPVC.PQW EÊPVKOU*

J75\2622R.67 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 6 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd
f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

372-66 "

)FQU.EGPVU UGKZCPVC.WP GWTQU COD EKPSWCPVC.EKPE EÊPVKOU*

J;XX2812R.68 o Guincõ ogvân¹nke rtghcdtkecv rgt c guincqpcv rtqxkukqpcn f(qdtc- fg 34 eo f(guvguc- eqn¹nqecv k cod
gn fguowpvcvig kpenôu

21-64 "

)FGW GWTQU COD EKPSWCPVC.VTGU EÊPVKOU*

JD3E2111R.69 o Dcttgtc fg hqtokiõ fqdng- rtghcdtkecfc- cod rgthkn vkrwu Pgy Lgtug{- eqn¹nqecfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

54-;2 "

)SWCTCPVC.VTGU GWTQU COD PQTCPVC.WP EÊPVKOU*

JDD22232R.6; w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv vtkcpiwnct fg ;1 eo fg equvcv- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

67-3; "

)EKPSWCPVC.UKU GWTQU COD XKPV.K.PQW EÊPVKOU*

JDD22372R.71 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv ektewnct fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod
gn fguowpvcvig kpenôu

98-52 "

)XWKVCPVC.UGV GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

JDD22472R.72 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv qevqiqpcn fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

;3-64 "

)PQTCPVC.FQU GWTQU COD EKPSWCPVC.VTGU EÊPVKOU*



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 6

JDD31116R.73 w Ugp{cn ocpwcn rgt c ugp{cnkuvc 21-;8 "

)FGW GWTQU COD PQTCPVC.UGV EÊPVKOU*

JDD32412R.74 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg ;1z;1 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

229-59 "

)EGPV FKXWKV GWTQU COD SWCTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

JDD32962R.75 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg 56z281 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

252-35 "

)EGPV SWCTCPVC.WP GWTQU COD XKPV.K.SWCVTG EÊPVKOU*

JDDL1112R.76 w Ugoâhqt fg rqnkectdqpcv- cod ukuvgoc ôrvke fg fkâogvtg 321 oo cod wpc ectc k vtgu hqewu-
ôrvkec pqtocn k ngpv fg eqnqt pqtocn fg xgjkengu 24023- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

375-63 "

)FQU.EGPVU UGKZCPVC.SWCVTG GWTQU COD EKPSWCPVC.FQU EÊPVKOU*

JDD\2222R.77 o Uwrqtv tgevcpiwnct f( f(cegt icnxcpkv|cv fg 91z51z3 oo eqn¹nqecv c vgttc encxcv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

;-74 "

)PQW GWTQU COD UGKZCPVC.VTGU EÊPVKOU*

JDD\C1C2R.78 w Dcuvkfqt f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c uwrqtv fg ugp{cnkv|cekõ xgtvkecn- oôdkn k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

25-58 "

)ECVQT\G GWTQU COD SWCTCPVC.UGV EÊPVKOU*

JDE23411R.79 w Eqp fg rnâuvke tghngevqt fg 61 eo f(cnéâtkc ;-83 "

)PQW GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

JDE27743R.7; w Rgéc tghngevqtc f(wpc ectc fg 51 eo f(cnéâtkc cod rkswgvc fg 81 eo f(cnéâtkc encxcfc 7-44 "

)UKU GWTQU COD VTGPVC.VTGU EÊPVKOU*

JDE2C192R.81 o Ekpvc f(cdcnkucogpv tghngevqtc- cod wp uwrqtv ecfc 6 o k cod gn fguowpvcvig kpenôu 6-45 "

)EKPE GWTQU COD VTGPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

JDE2H612R.82 w Inqdwu fg nnwo xgtognnc rgt c ugp{cnkv|cekõ cod gn fguowpvcvig kpenôu ;-25 "

)PQW GWTQU COD ECVQT\G EÊPVKOU*

JDE2U1M1R.83 w Nncpvgtpc fg vtâhke cod fkhwuqt- tgecttgicdng 261-8; "

)EGPV EKPSWCPVC GWTQU COD UGVCPVC.PQW EÊPVKOU*

JG843513R.84 w Tcfkcfqt gnêevtke f(kphtctqkiu oqpqhâuke fg 341 X fg vgpukõ- fg 2111 Y fg rqvêpekc gnêevtkec-
kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

79-96 "

)UGKZCPVC.XWKV GWTQU COD XWKVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

JI5353LFR.85 w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt
ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig kpenôu

262-77 "

)EGPV EKPSWCPVC.WP GWTQU COD UGKZCPVC.UKU EÊPVKOU*

JI5354LOR.86 w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 211 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg ugpukdknkvcv 1/4 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt
ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig kpenôu

384-22 "

)FQU.EGPVU UGVCPVC.VTGU GWTQU COD QP\G EÊPVKOU*

JIF2333GR.87 w Rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc f(cegt- cod tgeqdtkogpv fg eqwtg 411 ·o fg itwkz- fg 2611 oo
nnctiâtkc fg 25/7 oo fg fkâogvtg- encxcfc c vgttc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

34-6; "

)XKPV.K.VTGU GWTQU COD EKPSWCPVC.PQW EÊPVKOU*

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 7

JII65112R.88 w Vtcpuhqtocfqt fg ugiwtgvcv fg 35 X- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu ;2-18 "

)PQTCPVC.WP GWTQU COD UGV EÊPVKOU*

JL8238F2R.89 w Fkrôukv rtkuoâvke cod vcrc tgeqn|cfc vcrc- fg rqnkêuvgt tghqtécv- fg 611 n fg ecrcekvcv- kpuvcn¹ncv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

2;6-;9 "

)EGPV PQTCPVC.EKPE GWTQU COD PQTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

JL834212R.8; w Ogecpkuog ukngpekõu f(cnkogpvcekõ- rgt c fkrôukv- f(ceekqpcogpv rgt hnqvcfqt- hkzcv k eqppgevcv cod
gpvtcfc tquecfc fg 203¶¶ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

23-9; "

)FQV\G GWTQU COD XWKVCPVC.PQW EÊPVKOU*

JLC37432R.91 w Guecnhcfqt cewowncfqt gnêevtke fg 211 n fg ecrcekvcv- cod ewdgvc cegt guocnvcv- fg rqvêpekc 861
c 2611 Y- eqn¹nqecv gp rqukekõ xgtvkecn cod hkzcekqpu owtcnu k eqppgevcv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

342-34 "

)FQU.EGPVU VTGPVC.WP GWTQU COD XKPV.K.VTGU EÊPVKOU*

JO42272LR.92 w Gzvkpvqt fg rqnu ugec- fg 7 mi fg eâttgic- cod rtguukõ kpeqtrqtcfc- rkpvcv- cod uwrqtv c nc rctgv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

51-94 "

)SWCTCPVC GWTQU COD XWKVCPVC.VTGU EÊPVKOU*

JSW26423R.93 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg ucpkvctkqu fg 4-8z3-4z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc- 2 ncxcdq eqngevkxq eqp 4 itkhqu- 3
rncecu vwtecu- 3 fwejcu- gurglq { eqorngogpvqu fg dcóq- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg
nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

2/323-77 "

)OKN FQU.EGPVU FQV\G GWTQU COD UGKZCPVC.UKU EÊPVKOU*

JSW2C613R.94 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg xguvkfqtgu fg 9-3z3-6z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- - eqp kpuvcncekõp
gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn
fguoqpvclg kpenwkfq

2/4;8-8; "

)OKN VTGU.EGPVU PQTCPVC.UGV GWTQU COD UGVCPVC.PQW EÊPVKOU*

JSW2J643R.95 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg eqogfqt fg 7z3-4z3-7 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg 46
oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq
icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc-
htgicfgtq fg 3 ugpqu eqp itkhq { gpekogtc- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt-
gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

2/142-34 "

)OKN VTGPVC.WP GWTQU COD XKPV.K.VTGU EÊPVKOU*

JSW32412R.96 w Oktcnn fg nnwpc kpeqnqtc fg 4 oo fg itwkz- eqn¹nqecv cfjgtkv uqdtg vcwngt fg hwuvc 57-34 "

)SWCTCPVC.UKU GWTQU COD XKPV.K.VTGU EÊPVKOU*

JSW33412R.97 w Ctoctk ogvân¹nke kpfkxkfwcn fg fqdng eqorctvkogpv kpvgtkqt- fg 1/5z1/6z2/9 o- eqn¹nqecv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

64-31 "

)EKPSWCPVC.VTGU GWTQU COD XKPV EÊPVKOU*

JSW36312R.98 w Dcpe fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 4 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 25-67 "

)ECVQT\G GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

JSW36812R.99 w Dcpe fg hwuvc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/5 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 6 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

32-;4 "

)XKPV.K.WP GWTQU COD PQTCPVC.VTGU EÊPVKOU*

JSW38613R.9; w Vcwnc fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 7 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu 28-1; "

)FKUUGV GWTQU COD PQW EÊPVKOU*



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 8

JSW38;13R.;1 w Vcwnc fg hwuvc cod vcwngt fg ogncokpc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/9 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv
rgt c 21 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

38-18 "

)XKPV.K.UGV GWTQU COD UGV EÊPVKOU*

JSW3CH13R.;2 w Pgxgtc gnêevtkec- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu 9;-49 "

)XWKVCPVC.PQW GWTQU COD VTGPVC.XWKV EÊPVKOU*

JSW3G112R.;3 w Hqtp oketqqpgu rgt c guecnhct ogplctu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 76-26 "

)UGKZCPVC.EKPE GWTQU COD SWKP\G EÊPVKOU*

JSW3IH12R.;4 w Tgekrkgpv rgt c tgeqnnkfc f(gueqodtctkgu- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

51-21 "

)SWCTCPVC GWTQU COD FGW EÊPVKOU*

JSW3R112R.;5 w Rgplc.tqdgu rgt c fwvzc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 2-85 "

)WP GWTQU COD UGVCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

JSW3SL13R.;6 w Rkec rgt c tgpvct rncvu cod fguiwâu k ckzgvc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 268-67 "

)EGPV EKPSWCPVC.UGV GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

JSWC2211R.;7 w Hctocekqnc f(ctoctk- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn
vtgdcnn

;2-15 "

)PQTCPVC.WP GWTQU COD SWCVTG EÊPVKOU*

JSWC3211R.;8 w Hctocekqnc rqtvâvkn f(wtiêpekc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k
ucnwv gp gn vtgdcnn

;1-5; "

)PQTCPVC GWTQU COD SWCTCPVC.PQW EÊPVKOU*

JSWC4211R.;9 w Ocvgtkcn ucpkvctk rgt c cuuqtvkt wpc hctocekqnc cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg
ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn

71-43 "

)UGKZCPVC GWTQU COD VTGPVC.FQU EÊPVKOU*

JSWCO111R.;; w Tgeqpgkzgogpv oêfke 42-;1 "

)VTGPVC.WP GWTQU COD PQTCPVC EÊPVKOU*

JSWCR111R.211 w Ewtugv fg rtkogtu cwzknku k uqeqttkuog 279-5; "

)EGPV UGKZCPVC.XWKV GWTQU COD SWCTCPVC.PQW EÊPVKOU*

JSW\O111R.212 j Oâ f(qdtc rgt c pgvglc k eqpugtxcekõ fg ngu kpuvcn¹ncekqpu 29-23 "

)FKXWKV GWTQU COD FQV\G EÊPVKOU*

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2
Râi/< 9
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RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 2

R.2 J2522222 w Ecue fg ugiwtgvcv rgt c üu pqtocn- eqpvtc eqru- fg rqnkgvknê cod wp rgu oâzko fg 511 i-
jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 923

6-22 "

D2522222 w Ecue fg ugiwtgvcv rgt c üu pqtocn- eqpvtc eqru- fg rqnkgvknê cod wp rgu oâzko fg 511 i-
jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 923

6-22111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.3 J2533231 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv cpvkkorcevgu rqnkxcngpvu wvknkv|cdngu uqdtgrqucfgu c wnngtgu itcfwcfgu- cod
owpvwtc wpkxgtucn- cod xkuqt vtcpurctgpv k vtcevcogpv eqpvtc n(gpvgncogpv- gnu wnvtcxkqncvu- gn
tcvnncogpv k cpvkguvâvke- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP 278 k WPG.GP 279

6-;2 "

D2533231 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv cpvkkorcevgu rqnkxcngpvu wvknkv|cdngu uqdtgrqucfgu c wnngtgu itcfwcfgu- cod
owpvwtc wpkxgtucn- cod xkuqt vtcpurctgpv k vtcevcogpv eqpvtc n(gpvgncogpv- gnu wnvtcxkqncvu- gn
tcvnncogpv k cpvkguvâvke- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP 278 k WPG.GP 279

6-;2111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.4 J2534341 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv rgt c vcnn qzkcegvknêpke- cod owpvwtc wpkxgtucn fg dctpknnc f(cegt tgeqdgtvc fg
RXE- cod xkuqtu ektewnctu fg 61 oo fg F hquequ fg eqnqt FKP 6- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP
286 k WPG.GP 27;

5-52 "

D2534341 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv rgt c vcnn qzkcegvknêpke- cod owpvwtc wpkxgtucn fg dctpknnc f(cegt tgeqdgtvc fg
RXE- cod xkuqtu ektewnctu fg 61 oo fg F hquequ fg eqnqt FKP 6- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP
286 k WPG.GP 27;

5-52111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.5 J253CE71 w Rcpvcnnc hcekcn rgt c uqnfcfwtc gnêevtkec- cod octe cdcvkdng fg oâ k uwrqtv fg rqnkêuvgt tghqtécv
cod hkdtc fg xkftg xwnecpkv|cfc f(2-46 oo fg itwkz- cod xkuqt kpcevïpke ugokhque cod rtqvgeekõ
FKP 23- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 286

8-83 "

D253CE71 w Rcpvcnnc hcekcn rgt c uqnfcfwtc gnêevtkec- cod octe cdcvkdng fg oâ k uwrqtv fg rqnkêuvgt tghqtécv
cod hkdtc fg xkftg xwnecpkv|cfc f(2-46 oo fg itwkz- cod xkuqt kpcevïpke ugokhque cod rtqvgeekõ
FKP 23- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 286

8-83111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.6 J2542212 w Rtqvgevqt cwfkvkw fg vcr f(guewoc- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.3 k WPG.GP 569 1-33 "

D2542212 w Rtqvgevqt cwfkvkw fg vcr f(guewoc- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.3 k WPG.GP 569 1-33111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.7 J2543123 w Rtqvgevqt cwfkvkw f(cwtkewnct- ceqdncv cn ecr cod ctpêu k qtgnngtgu cpvkuqtqnn- jqoqnqicv ugiqpu
WPG.GP 463.2 k WPG.GP 569

27-71 "

D2543123 w Rtqvgevqt cwfkvkw f(cwtkewnct- ceqdncv cn ecr cod ctpêu k qtgnngtgu cpvkuqtqnn- jqoqnqicv ugiqpu
WPG.GP 463.2 k WPG.GP 569

27-71111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.8 J2552312 w Ocuectgvc cwvqhknvtcpv eqpvtc rqnukou k xcrqtu vôzkeu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 516 1-6; "

D2552312 w Ocuectgvc cwvqhknvtcpv eqpvtc rqnukou k xcrqtu vôzkeu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 516 1-6;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.9 J2556114 w Ocuectgvc fg rtqvgeekõ tgurktcvôtkc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 251 2-39 "

D2556114 w Ocuectgvc fg rtqvgeekõ tgurktcvôtkc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 251 2-39111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.; J255DM31 w Gswkrq rqtvãvkn fg fgvgeekõp fg jcuvc ewcvtq icugu )EJ5- J3U- EQ- Q3 { qvtcu eqodkpcekqpgu*/ 989-11 "

D255MD31 w Gswkrq rqtvãvkn rctc fgvgeekõp fg icugu/ 989-11111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.21 J255MD21 w Gswkr cwvôpqo fg tgurktcekõ fg ektewkv qdgtv f(cktg eqortkokv- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 248 962-56 "

D255MD21 w Gswkr cwvôpqo fg tgurktcekõ fg ektewkv qdgtv f(cktg eqortkokv- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 248 962-56111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 3

R.22 J2566821 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc tgukuvêpekc cn vcnn k c n(cdtcuukõ rgt c hgttcnnkuvc- cod fkvu k rcnognn fg
ecwvzü twiõu uqdtg uwrqtv fg eqvõ- k uwdlgeekõ gnâuvkec cn ecpgnn- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 499
k WPG.GP 531

3-53 "

D2566821 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc tgukuvêpekc cn vcnn k c n(cdtcuukõ rgt c hgttcnnkuvc- cod fkvu k rcnognn fg
ecwvzü twiõu uqdtg uwrqtv fg eqvõ k uwdlgeekõ gnâuvkec cn ecpgnn- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 499 k
WPG.GP 531

3-53111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.23 J256H115 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc xkukdknkvcv rkiogpvcvu gp eqnqt hquhqtguegpv rgt c guvkdcfqtu fg eâttgiwgu
cod itwc k0q ugp{cnkuvgu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 582 k WPG.GP 531

7-52 "

D256H115 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc xkukdknkvcv rkiogpvcvu gp eqnqt hquhqtguegpv rgt c guvkdcfqtu fg eâttgiwgu
cod itwc k0q ugp{cnkuvgu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 582 k WPG.GP 531

7-52111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.24 J256M264 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 11- nqiqvkr eqnqt dgkz- vgpukõ
oâzkoc 611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

29-71 "

D256M264 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 11- nqiqvkr eqnqt dgkz- vgpukõ
oâzkoc 611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

29-71111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.25 J256M4;8 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 2- nqiqvkr eqnqt dncpe- vgpukõ
oâzkoc 8611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

46-28 "

D256M4;8 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 2- nqiqvkr eqnqt dncpe- vgpukõ
oâzkoc 8611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

46-28111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.26 J256M6FD w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 4- nqiqvkr eqnqt xgtf- vgpukõ
oâzkoc 37611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

74-21 "

D256M6FD w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 4- nqiqvkr eqnqt xgtf- vgpukõ
oâzkoc 37611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

74-21111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.27 J2572221 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng-
jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP
KUQ 31458

6-83 "

D2572221 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng-
jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP
KUQ 31458

6-83111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.28 J2572275 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- rgt rqucfc gp qdtc fgn hqtokiõ- cod rncpvknnc
ogvân¹nkec- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ
31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

27-56 "

D2572275 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- rgt rqucfc gp qdtc fgn hqtokiõ- cod rncpvknnc
ogvân¹nkec- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ
31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

27-56111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.29 J2575531 w Rctgnnc fg dqvgu fg okvlc ecp{c- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu
ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

6-;2 "

D2575531 w Rctgnnc fg dqvgu fg okvlc ecp{c- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu
ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458

6-;2111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.2; J257R581 w Rctgnnc fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt fg ugttcvig cod vcpswgu fg ekpvc vêzvkn cttcrcpv ;-85 "

D257R581 w Rctgnnc fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt fg ugttcvig cod vcpswgu fg ekpvc vêzvkn cttcrcpv ;-85111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "
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R.31 J2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k hgttcogpvc guvcorcfc- cod
eqtfc fg ugiwtgvcv fqvcfc fg iwctfcecru ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc-
jqoqnqicv ugiqpu EG

45-87 "

D2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k hgttcogpvc guvcorcfc- cod
eqtfc fg ugiwtgvcv fqvcfc fg iwctfcecru ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc-
jqoqnqicv ugiqpu EG

45-87111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.32 J2585711 w Ekpvwtõ cpvkxkdtcekõ- clwuvcdng k fg vgkzkv vtcpurktcdng 24-36 "

D2585711 w Ekpvwtõ cpvkxkdtcekõ- clwuvcdng k fg vgkzkv vtcpurktcdng 24-36111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.33 J258C411 w Fkurqukvkw cpvkdnqecfqt- rgt c uwdlgevct gn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv c wpc eqtfc fg 27 oo fg F-
f(cnkcvig nngwigt- fg swcnkvcv H6

94-;6 "

D258C411 w Fkurqukvkw cpvkdnqecfqt- rgt c uwdlgevct gn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv c wpc eqtfc fg 27 oo fg F-
f(cnkcvig nngwigt- fg swcnkvcv H6

94-;6111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.34 J258P111 w Hckzc fg rtqvgeekõ fqtunwodct 31-39 "

D258P111 w Hckzc fg rtqvgeekõ fqtunwodct 31-39111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.35 J258TC11 o Eqtfc fg rqnkcokfc f(cnvc vgpcekvcv- fg 27 oo fg fkâogvtg- rgt c uktic fg ekpvwtõ fg ugiwtgvcv 5-64 "

D258TC11 o Eqtfc fg rqnkcokfc f(cnvc vgpcekvcv- fg 27 oo fg fkâogvtg- rgt c uktic fg ekpvwtõ fg ugiwtgvcv 5-64111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.36 J2592353 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt dgkz- vtcoc 351- cod
dwvzcswgu kpvgtkqtu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

32-;9 "

D2592353 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt dgkz- vtcoc 351- cod
dwvzcswgu kpvgtkqtu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

32-;9111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.37 J2592454 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ f(qdtgu nkpgcnu gp ugtxgk- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt
itqe- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu k vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

82-7; "

D2592454 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ f(qdtgu nkpgcnu gp ugtxgk- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt
itqe- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu k vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451

82-7;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.38 J2596251 w Ctoknnc fg vtgdcnn- fg rqnkêuvgt godwcvcfc cod ocvgtkcn cñnncpv 22-73 "

D2596251 w Ctoknnc fg vtgdcnn - fg rqnkêuvgt godwcvcfc cod ocvgtkcn cñnncpv 22-73111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.39 J2596911 w Ctoknnc tghngevcpv cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv k c n(guswgpc- jqoqnqicfc ugiqpu
WPG.GP 582

24-69 "

D2596911 w Ctoknnc tghngevcpv cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv k c n(guswgpc- jqoqnqicfc ugiqpu
WPG.GP 582

24-69111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.3; J2598571 w Korgtogcdng cod lcswgvc- ecrwvzc k rcpvcnqpu- rgt c qdtgu rüdnkswgu- fg RXE uqnfcv fg 1/5 oo
fg itwkz- fg eqnqt xkw- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451

6-52 "

D2598571 w Korgtogcdng cod lcswgvc- ecrwvzc k rcpvcnqpu- rgt c qdtgu rüdnkswgu- fg RXE uqnfcv fg 1/5 oo
fg itwkz- fg eqnqt xkw- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451

6-52111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.41 J2599691 w Fcxcpvcn rgt c uqnfcfqt- fg ugttcvig- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP
459

27-;8 "
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D2599691 w Fcxcpvcn rgt c uqnfcfqt- fg ugttcvig- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP
459

27-;8111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.42 J259D691 w Rctgnn fg ocpkiwgvu cod rtqvgeekõ rgt c gurcvnnc- rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig-
jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459

29-39 "

D259D691 w Rctgnn fg ocpkiwgvu cod rtqvgeekõ rgt c gurcvnnc rgt c uqnfcfqt gncdqtcv cod ugttcvig-
jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459

29-39111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.43 J259F;11 w Ctpêu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv- c n(guswgpc k cnu vktcpvu- jqoqnqicv
ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582

26-59 "

D259F;11 w Ctpêu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv- c n(guswgpc k cnu vktcpvu- jqoqnqicv
ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582

26-59111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.44 J259G911 w Rctgnn fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig 5-96 "

D259G911 w Rctgnn fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig 5-96111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.45 J259H811 w Rctgnn fg dtcécngvu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451 k
WPG.GP 582

27-45 "

D259H811 w Rctgnn fg dtcécngvu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451 k
WPG.GP 582

27-45111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.46 J259I811 w Ekpvwtõ rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582 7-91 "

D259I811 w Ekpvwtõ rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582 7-91111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.47 J25\2211 w Rtqlgevqt guvcpe rgt ceqdnct cn ecue- cod nâorcfc- ekpvwtõ k dcvgtkc tgecttgicdng- rgt c 3 wuqu 28-54 "

D25\2211 w Rtqlgevqt guvcpe rgt ceqdnct cn ecue- cod nâorcfc- ekpvwtõ k dcvgtkc tgecttgicdng- rgt c 3 wuqu 28-54111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.48 J2622112 o3 Rtqvgeekõ cod zctzc fg ugiwtgvcv jqtkv|qpvcn gp qdgtvwtgu ncvgtcnu fg rcu gngxcv gp xkcfwevgu q
rqpvu- k cod gn fguowpvcvig kpenôu

6-;6 "

D2\22326 o3 Zctzc fg hkn vtgpcv fg rqnkcokfc pq tgigpgtcfc- fg vgpcekvcv cnvc- fg 5 oo fg F k 91z91 oo fg
rcu fg ocnnc- cod eqtfc rgtkogvtcn fg rqnkcokfc fg 23 oo fg fkâogvtg pwcfc c nc zctzc- rgt c
21 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

1-2;311 "

D262111; w Uwrqtv ogvân¹nke vkrwu oêpuwnc fg 3/6 o fg nnctiâtkc- cod oqtfcuuc rgt cn uquvtg rgt c 26 wuqu-
rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

2-88311 "

Cnvtgu eqpegrvgu 4-;9711 "

R.49 J2622323 o3 Rtqvgeekõ fg vcnüu cod ocnnc ogvân¹nkec k nâokpc fg rqnkgvknê cpeqtcfc cod dcttgu f(cegt cod
ecdngu- cod wpc ocnnc fg vtkrng vqtukõ- fg 91 oo fg rcu fg ocnnc k 3/5 oo fg fkâogvtg k nâokpc
fg rqnkgvknê f(cnvc fgpukvcv fg 3 oo fg itwkz

24-29 "

D1C3C7XH o3 Vgnc ogvân¹nkec fg vtkrng vqtukõ fg hknhgttq icnxcpkv|cv fg 91 oo fg rcu fg ocnnc k fg F 3/5 oo- rgt
c ugiwtgvcv k ucnwv

2-31111 "

D2\HO211 o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- f(209¶¶ fg okfc fg tquec
)fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?21/3 oo k FP?7 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- rgt c
ugiwtgvcv k ucnwv

1-71861 "

D2\82D21 o3 Nâokpc fg rqnkgvknê f(cnvc fgpukvcv fg itwkz 3 oo tgukuvgpv c nc kpvgorêtkg- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 4-32711 "

D2\4E111 o Ecdng f(cegt rgt c uwdlgeekõ fg ocnngu rtqvgevqtgu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-32561 "

D2\1DC11 mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-62411 "
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Cnvtgu eqpegrvgu 8-53;11 "

R.4; J2632542 o Dctcpc fg rtqvgeekõ rgt c guecngu- f(cnéâtkc 2 o- cod vtcxguugt fg vcwnõ fg hwuvc hkzcfc cod
uwrqtvu fg owpvcpv ogvân¹nke cod oqtfcuuc rgt cn uquvtg k cod gn fguowpvcvig kpenôu

6-87 "

D2\1F341 o Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 2-23111 "

D2637GM7 w Owpvcpv ogvân¹nke rgt c dctcpc fg ugiwtgvcv- f(2 o f(cnéâtkc- cod oqtfcuuc rgt cn uquvtg- rgt c 26
wuqu

1-77111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 4-;9111 "

R.51 J263L216 o Ecdng hkcfqt rgt cn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv- hkzcv gp cpeqtcvigu fg ugtxgk k cod gn fguowpvcvig kpenôu 6-26 "

D1CE223F o Ecdng f(cegt icnxcpkv|cv tïikf fg eqorqukekõ 2z8,1 k fkâogvtg ; oo- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 2-27511 "

Cnvtgu eqpegrvgu 4-;9711 "

R.52 J264C;H2 w Vqrcnn rgt c fgueâttgic fg ecokqpu gp gzecxcekqpu- fg 5 o f(corncfc cod vcwnõ fg hwuvc k rgthknu
KRP 211 encxcv cn vgttgp{ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

31-67 "

D2\5612C mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc ukorng- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg
KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod uqnfcfwtc k cod wpc ecrc
f(kortkocekõ cpvkqzkfcpv- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

21-86111 "

D2\1F341 o Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 4-95111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 6-;8111 "

R.53 J26C1114 w Ugp{cn ceüuvkec fg octzc gptgtc 41-92 "

D26C1114 w Uktgpc ceüuvkec fg octzc gptgtc- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 41-92111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.54 J26C3126 w Nwokpctkc fg ugócnk|cekõp fg ocswkpctkc gp oqxkokgpvq fg eqnqt ãodct 57-79 "

D26C1126 w Nnwogpgtc fg ugp{cnkv|cekõ fg ocswkpâtkc gp oqxkogpv eqnqt codtg 57-79111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.55 J26C3131 w Ekpvwtõ rqtvcgkpgu 29-36 "

D26C1131 w Ekpvwtõ rqtvcgkpgu 29-36111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.56 J26C8112 w Rtqvgevqt tgiwncdng rgt c ugttc ektewnct- eqn¹nqecv 31;-97 "

D26C8111 w Rtqvgevqt tgiwncdng rgt c ugttc ektewnct 2;;-12111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 21-96111 "

R.57 J26CE113 w Rct fg xãnxwncu cpvktgvtqeguq fg nncoc rctc gswkrq fg eqtvg qzkcegvknëpkeq eqnqecfc 48-27 "

D26CE111 w Rctgnn fg xânxwngu cpvktgvtqeëu fg hncoc- rgt c gswkr fg vcnn qzkcegvknêpke 45-;;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 3-28111 "

R.58 J26D1118 w Rcpvcnnc cñnncpv rgt c vtgdcnnu gp |qpgu f(kphnwêpekc fg nïpkgu gnêevtkswgu gp vgpukõ 96-67 "

D26D1118 w Rcpvcnnc cñnncpv rgt c vtgdcnnu gp |qpgu f(kphnwêpekc fg nïpkgu gnêevtkswgu gp vgpukõ 96-67111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.59 J26D6116 w Gswkr fg eqppgzkõ c vgttc fg nïpkc gnêevtkec cêtkc fg fkuvtkdwekõ- cod 4 rgtzgu vgngueôrkswgu rgt c
eqpfwevqtu fg ugeekõ fg 8 c 491 oo3 k wpc cnéâtkc oâzkoc f(22-6 o- ecdng fg eqwtg fg ugeekõ 46
oo3 k rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc- kpuvcn¹ncv

642-16 "

D26D1116 w Gswkr fg eqppgzkõ c vgttc fg nïpkc gnêevtkec cêtkc fg fkuvtkdwekõ cod 4 rgtzgu vgngueôrkswgu rgt c
eqpfwevqtu fg ugeekõ fg 8 c 491 oo3 k wpc cnéâtkc oâzkoc f(22-6 o- ecdng fg eqwtg fg ugeekõ 46
oo3 k rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc

5;2-34111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 4;-93111 "

R.5; J26\2112 j Dtkicfc fg ugiwtgvcv rgt c ocpvgpkogpv k tgrqukekõ fg ngu rtqvgeekqpu 4;-93 "
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Cnvtgu eqpegrvgu 4;-93111 "

R.61 J26\3122 j Ugp{cngt 29-23 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "

R.62 J27H2114 w Tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv eqpuvkvwñv rgt 7 rgtuqpgu 239-;5 "

Cnvtgu eqpegrvgu 239-;5111 "

R.63 J27H2115 j Kphqtocekõ gp Ugiwtgvcv k Ucnwv rgt cnu tkuequ gurgeïhkeu fg n(qdtc 28-;5 "

Cnvtgu eqpegrvgu 28-;5111 "

R.64 J27H2116 w Cuukuvgpekc f(qhkekcn c tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv 32-5; "

Cnvtgu eqpegrvgu 32-5;111 "

R.65 J7563242 o Vcpec f(cnéâtkc 3 o- fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- rcnu fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv eqn¹nqecvu
ecfc 4 o uqdtg fcwu fg hqtokiõ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

38-84 "

D75\3C11 w Rcn fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv- fg 3 o f(cnéâtkc- rgt c vcpec ogvân¹nkec- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 4-;9251 "

D75O3312 o3 Rncpzc f(cegt icnxcpkv|cv fg 1/7 oo fg itwkz- pgtxcfc- rgt c vcpec ogvân¹nkec- rgt c ugiwtgvcv k
ucnwv

23-95111 "

D2\1411E o4 Hqtokiõ JO.310R0310K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cod @?
311 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

1-91586 "

Cnvtgu eqpegrvgu 21-21496 "

R.66 J75\2222 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 2 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd
f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

;2-5; "

D75\2223 w Rqtvc fg rncpzc rtghqtocfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 2 o k 3 o f(cnéâtkc cod dcuvkogpv fg
vwd f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

86-43111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 27-28111 "

R.67 J75\2622 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 6 o k f(cnéâtkc 3 o- cod dcuvkogpv fg vwd
f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k cod gn fguowpvcvig kpenôu

372-66 "

D75\2623 w Rqtvc fg rncpzc rtghqtocfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 6 o k 3 o f(cnéâtkc cod dcuvkogpv fg
vwd f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

342-35111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 41-42111 "

R.68 J;XX2812 o Guincõ ogvân¹nke rtghcdtkecv rgt c guincqpcv rtqxkukqpcn f(qdtc- fg 34 eo f(guvguc- eqn¹nqecv k cod
gn fguowpvcvig kpenôu

21-64 "

D;XX2813 o Guincõ ogvân¹nke rtghcdtkecv rgt c guincqpcv rtqxkukqpcn f(qdtc- fg 34 eo f(guvguc- rgt c 3 wuqu-
rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

7-66111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 4-;9111 "

R.69 JD3E2111 o Dcttgtc fg hqtokiõ fqdng- rtghcdtkecfc- cod rgthkn vkrwu Pgy Lgtug{- eqn¹nqecfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

54-;2 "

DDO3DDC1 o Coqtvkv|cekõ fg dcttgtc fg hqtokiõ fqdng- rtghcdtkecfc- cod rgthkn vkrwu Pgy Lgtug{ )31 wuqu*- rgt
c ugiwtgvcv k ucnwv

4-4;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 51-63111 "

R.6; JDD22232 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv vtkcpiwnct fg ;1 eo fg equvcv- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

67-3; "

DDN22313 w Rncec vtkcpiwnct- fg ;1 eo- cod rkpvwtc tghngevcpv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 49-28111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "

R.71 JDD22372 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv ektewnct fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod
gn fguowpvcvig kpenôu

98-52 "

DDN23813 w Rncec ektewnct- fg F ;1 eo- cod rkpvwtc tghngevcpv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 7;-3;111 "
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Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "

R.72 JDD22472 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv qevqiqpcn fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

;3-64 "

DDN24813 w Rncec qevqiqpcn- fg F ;1 eo- cod rkpvwtc tghngevcpv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 85-52111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "

R.73 JDD31116 w Ugp{cn ocpwcn rgt c ugp{cnkuvc 21-;8 "

DDD3C112 w Ugp{cn ocpwcn rgt c ugp{cnkuvc 21-;8111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.74 JDD32412 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg ;1z;1 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

229-59 "

DDN2CRF3 w Rncec kphqtocvkxc- fg ;1z;1 eo- cod rkpvwtc tghngevcpv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 211-47111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "

R.75 JDD32962 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg 56z281 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

252-35 "

DDN2DGR3 w Rncec f(qtkgpvcekõ q ukvwcekõ- fg 56z281 eo- cod rkpvwtc tghngevcpv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k
ucnwv

225-17111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 38-29111 "

R.76 JDDL1112 w Ugoâhqt fg rqnkectdqpcv- cod ukuvgoc ôrvke fg fkâogvtg 321 oo cod wpc ectc k vtgu hqewu-
ôrvkec pqtocn k ngpv fg eqnqt pqtocn fg xgjkengu 24023- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

375-63 "

DDDL11;1 w Ugoâhqt fg rqnkectdqpcv cod ukuvgoc ôrvke fg fkâogvtg 321 oo cod wpc ectc k vtgu hqewu- ôrvkec
pqtocn k ngpv fg eqnqt pqtocn fg xgjkengu 24023- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

323-81111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 62-93111 "

R.77 JDD\2222 o Uwrqtv tgevcpiwnct f( f(cegt icnxcpkv|cv fg 91z51z3 oo eqn¹nqecv c vgttc encxcv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

;-74 "

DDN\3223 o Uwrqtv fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv- fg 91z51z3 oo rgt c dcttgtgu fg ugiwtgvcv- rgt c 3 wuqu- rgt c
ugiwtgvcv k ucnwv

5-97111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 5-88111 "

R.78 JDD\C1C2 w Dcuvkfqt f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c uwrqtv fg ugp{cnkv|cekõ xgtvkecn- oôdkn k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

25-58 "

DDN\C1C3 o Dcuvkfqt f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c uwrqtv fg ugp{cnkv|cekõ xgtvkecn- oôdkn- rgt c 3 wuqu- rgt c
ugiwtgvcv k ucnwv

23-76111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 2-93111 "

R.79 JDE23411 w Eqp fg rnâuvke tghngevqt fg 61 eo f(cnéâtkc ;-83 "

DDE23413 w Eqp f(cdcnkucogpv fg rnâuvke tghngevqt fg 61 eo f(cnéâtkc- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv ;-47111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-47111 "

R.7; JDE27743 w Rgéc tghngevqtc f(wpc ectc fg 51 eo f(cnéâtkc cod rkswgvc fg 81 eo f(cnéâtkc encxcfc 7-44 "

DDE27711 w Rkswgvc f(cdcnkuucogpv cod rgéc tghngevqtc f(wpc ectc fg 51 eo f(cnéâtkc- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 6-;8111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-47111 "

R.81 JDE2C192 o Ekpvc f(cdcnkucogpv tghngevqtc- cod wp uwrqtv ecfc 6 o k cod gn fguowpvcvig kpenôu 6-45 "

DDE2C111 o Ekpvc f(cdcnkucogpv tghngevqtc- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 5-21111 "

D2\1D811 mi Cegt gp dcttgu eqttwicfgu D511U fg nïokv gnâuvke @? 511 P0oo3- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-17711 "

Cnvtgu eqpegrvgu 2-28511 "

R.82 JDE2H612 w Inqdwu fg nnwo xgtognnc rgt c ugp{cnkv|cekõ cod gn fguowpvcvig kpenôu ;-25 "
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DDE2H611 w Inqdwu fg nnwo xgtognnc rgt c ugp{cnkv|cekõ- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 8-44111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 2-92111 "

R.83 JDE2U1M1 w Nncpvgtpc fg vtâhke cod fkhwuqt- tgecttgicdng 261-8; "

DDE2U1M1 w Nncpvgtpc fg vtâhke cod fkhwuqt- tgecttgicdng- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 261-8;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.84 JG843513 w Tcfkcfqt gnêevtke f(kphtctqkiu oqpqhâuke fg 341 X fg vgpukõ- fg 2111 Y fg rqvêpekc gnêevtkec-
kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu

79-96 "

D2\G3511 w Tcfkcfqt gnêevtke f(kphtctqkiu oqpqhâuke fg 341 X fg vgpukõ- fg 2111 Y fg rqvêpekc gnêevtkec- rgt
c ugiwtgvcv k ucnwv

57-32111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 33-75111 "

R.85 JI5353LF w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt
ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig kpenôu

262-77 "

D2\IY531 w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu fkhgtgpekcnu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-45111 "

D2\IO3LF w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg 1/14 C fg ugpukdknkvcv- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k
kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2-
fg 5 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

246-17111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 27-37111 "

R.86 JI5354LO w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 211 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg ugpukdknkvcv 1/4 C- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt
ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig kpenôu

384-22 "

D2\IO4LO w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 211 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct
)5R*- fg 1/4 C fg ugpukdknkvcv- fg fgueqppgzkõ hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt
ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

365-23111 "

D2\IY531 w Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu fkhgtgpekcnu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-45111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-76111 "

R.87 JIF2333G w Rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc f(cegt- cod tgeqdtkogpv fg eqwtg 411 ·o fg itwkz- fg 2611 oo
nnctiâtkc fg 25/7 oo fg fkâogvtg- encxcfc c vgttc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

34-6; "

D2\IR331 w Rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc f(cegt k tgeqdtkogpv fg eqwtg- fg 2611 oo fg nnctiâtkc- fg 25/7 oo
fg fkâogvtg- fg 411 ·o- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

21-3;111 "

D2\I[F21 w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu gurgekcnu rgt c rkswgvgu fg eqppgzkõ c vgttc- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 4-82111 "

Cnvtgu eqpegrvgu ;-6;111 "

R.88 JII65112 w Vtcpuhqtocfqt fg ugiwtgvcv fg 35 X- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu ;2-18 "

D2\IV111 w Vtcpuhqtocfqt fg ugiwtgvcv fg 35 X- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 81-5;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 31-69111 "

R.89 JL8238F2 w Fkrôukv rtkuoâvke cod vcrc tgeqn|cfc vcrc- fg rqnkêuvgt tghqtécv- fg 611 n fg ecrcekvcv- kpuvcn¹ncv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

2;6-;9 "

D2\L38F1 w Fkrôukv rtkuoâvke cod vcrc tgeqn|cfc- fg rqnkêuvgt tghqtécv- fg 611 n fg ecrcekvcv- rgt c ugiwtgvcv k
ucnwv

218-18111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 99-;2111 "

R.8; JL834212 w Ogecpkuog ukngpekõu f(cnkogpvcekõ- rgt c fkrôukv- f(ceekqpcogpv rgt hnqvcfqt- hkzcv k eqppgevcv cod
gpvtcfc tquecfc fg 203¶¶ k cod gn fguowpvcvig kpenôu

23-9; "

D2\L4212 w Ogecpkuog ukngpekõu f(cnkogpvcekõ- rgt c fkrôukv- f(ceekqpcogpv rgt hnqvcfqt cod gpvtcfc tquecfc
fg 203¶¶- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

5-16111 "
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Cnvtgu eqpegrvgu 9-95111 "

R.91 JLC37432 w Guecnhcfqt cewowncfqt gnêevtke fg 211 n fg ecrcekvcv- cod ewdgvc cegt guocnvcv- fg rqvêpekc 861
c 2611 Y- eqn¹nqecv gp rqukekõ xgtvkecn cod hkzcekqpu owtcnu k eqppgevcv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

342-34 "

D2\L7421 w Guecnhcfqt cewowncfqt gnêevtke fg 211 n fg ecrcekvcv- cod ewdgvc f(cegt guocnvcv- fg 861 c 2611
Y fg rqvêpekc- xgtvkecn - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv- fkuugp{cv ugiqpu gnu tgswkukvu fgn TGINCOGPVQ
)WG* 92503124- cod wpc encuug f(ghkekêpekc gpgtiêvkec gp ckiwc ecngpvc ucpkvâtkc ugiqpu
TGINCOGPVQ )WG* 92303124

2;4-2;111 "

D2\1C711 w Vce fg pknõ fg 7 c 9 oo fg fkâogvtg- cod xku- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-67111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 48-59111 "

R.92 JO42272L w Gzvkpvqt fg rqnu ugec- fg 7 mi fg eâttgic- cod rtguukõ kpeqtrqtcfc- rkpvcv- cod uwrqtv c nc rctgv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

51-94 "

DO422722 w Gzvkpvqt fg rqnu ugec- fg eâttgic 7 mi- cod rtguukõ kpeqtrqtcfc- rkpvcv- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 43-43111 "

D2\O2111 w Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu gurgekcnu rgt c gzvkpvqtu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-39111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 9-34111 "

R.93 JSW26423 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg ucpkvctkqu fg 4-8z3-4z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc- 2 ncxcdq eqngevkxq eqp 4 itkhqu- 3
rncecu vwtecu- 3 fwejcu- gurglq { eqorngogpvqu fg dcóq- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg
nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

2/323-77 "

DSW26425 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg ucpkvctkqu fg 4-8z3-4z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc- 2 ncxcdq eqngevkxq eqp 4 itkhqu- 3
rncecu vwtecu- 3 fwejcu- gurglq { eqorngogpvqu fg dcóq- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg
nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- rctc 5 wuqu

2/2;5-98111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 28-8;111 "

R.94 JSW2C613 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg xguvkfqtgu fg 9-3z3-6z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- - eqp kpuvcncekõp
gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn
fguoqpvclg kpenwkfq

2/4;8-8; "

DSW2C615 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg xguvkfqtgu fg 9-3z3-6z3-4 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg
rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg
ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp
gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- rctc 5 wuqu

2/491-11111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 28-8;111 "

R.95 JSW2J643 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg eqogfqt fg 7z3-4z3-7 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg 46
oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq
icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc-
htgicfgtq fg 3 ugpqu eqp itkhq { gpekogtc- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt-
gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq

2/142-34 "

DSW2J645 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg eqogfqt fg 7z3-4z3-7 o fg rcpgn fg cegtq ncecfq { ckuncokgpvq fg 46
oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq
icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc-
htgicfgtq fg 3 ugpqu eqp itkhq { gpekogtc- eqp kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt-
gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn- rctc 5 wuqu

2/124-55111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 28-8;111 "

R.96 JSW32412 w Oktcnn fg nnwpc kpeqnqtc fg 4 oo fg itwkz- eqn¹nqecv cfjgtkv uqdtg vcwngt fg hwuvc 57-34 "

D2\E2411 o3 Oktcnn fg nnwpc kpeqnqtc fg itwkz 4 oo- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 35-31111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 33-14111 "

R.97 JSW33412 w Ctoctk ogvân¹nke kpfkxkfwcn fg fqdng eqorctvkogpv kpvgtkqt- fg 1/5z1/6z2/9 o- eqn¹nqecv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu

64-31 "
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DSW33414 w Ctoctk ogvân¹nke kpfkxkfwcn cod fqdng eqorctvkogpv kpvgtkqt- fg 1/5z1/6z2/9 o- rgt c 4 wuqu- rgt c
ugiwtgvcv k ucnwv

59-71111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 5-71111 "

R.98 JSW36312 w Dcpe fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 4 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 25-67 "

DSW36611 w Dcpe fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 4 rgtuqpgu rgt c 5 wuqu - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 22-91111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 3-87111 "

R.99 JSW36812 w Dcpe fg hwuvc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/5 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 6 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu

32-;4 "

DSW36811 w Dcpe fg hwuvc fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/5 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 6 rgtuqpgu rgt c 5
wuqu - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

2;-28611 "

Cnvtgu eqpegrvgu 3-86611 "

R.9; JSW38613 w Vcwnc fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 7 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu 28-1; "

DSW38611 w Vcwnc fg hwuvc- cod ecrcekvcv rgt c 7 rgtuqpgu rgt c 5 wuqu - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 21-76861 "

Cnvtgu eqpegrvgu 7-54361 "

R.;1 JSW38;13 w Vcwnc fg hwuvc cod vcwngt fg ogncokpc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/9 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv
rgt c 21 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu

38-18 "

DSW38;11 w Vcwnc fg hwuvc cod vcwngt fg ogncokpc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/9 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv
rgt c 21 rgtuqpgu rgt c 5 wuqu - rgt c ugiwtgvcv k ucnwv

31-74611 "

Cnvtgu eqpegrvgu 7-54611 "

R.;2 JSW3CH13 w Pgxgtc gnêevtkec- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu 9;-49 "

DSW3CH13 w Pgxgtc gnêevtkec- fg 211 n fg ecrcekvcv- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 93-;5111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 7-55111 "

R.;3 JSW3G112 w Hqtp oketqqpgu rgt c guecnhct ogplctu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 76-26 "

DSW3G113 w Hqtp oketqqpgu- rgt c 3 wuqu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 75-34111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-;3111 "

R.;4 JSW3IH12 w Tgekrkgpv rgt c tgeqnnkfc f(gueqodtctkgu- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu

51-21 "

DSW3IH11 w Tgekrkgpv rgt c tgeqnnkfc f(gueqodtctkgu fg 211 n fg ecrcekvcv- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 49-37111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 2-95111 "

R.;5 JSW3R112 w Rgplc.tqdgu rgt c fwvzc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 2-85 "

DS\2R111 w Rgplc.tqdgu rgt c fwvzc- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 1-93111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-;3111 "

R.;6 JSW3SL13 w Rkec rgt c tgpvct rncvu cod fguiwâu k ckzgvc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu 268-67 "

DSW3SL11 w Rkec rgt c tgpvct rncvu cod ckzgvc k cod fguiwâu- rgt c ugiwtgvcv k ucnwv 25;-41111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 9-37111 "

R.;7 JSWC2211 w Hctocekqnc f(ctoctk- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn
vtgdcnn

;2-15 "

DSWC2211 w Hctocekqnc vkrwu ctoctk- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn
vtgdcnn

;2-15111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.;8 JSWC3211 w Hctocekqnc rqtvâvkn f(wtiêpekc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k
ucnwv gp gn vtgdcnn

;1-5; "



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 22

DSWC3211 w Hctocekqnc rqtvâvkn f(wtiêpekc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k
ucnwv gp gn vtgdcnn

;1-5;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.;9 JSWC4211 w Ocvgtkcn ucpkvctk rgt c cuuqtvkt wpc hctocekqnc cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg
ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn

71-43 "

DSWC4211 w Ocvgtkcn ucpkvctk rgt c cuuqtvkt wpc hctocekqnc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg
ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn

71-43111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.;; JSWCO111 w Tgeqpgkzgogpv oêfke 42-;1 "

DSWCO111 w Tgeqpgkzgogpv oêfke 42-;1111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.211 JSWCR111 w Ewtugv fg rtkogtu cwzknku k uqeqttkuog 279-5; "

DSWCR111 w Ewtugv fg rtkogtu cwzknku k uqeqttkuog 279-5;111 "

Cnvtgu eqpegrvgu 1-11111 "

R.212 JSW\O111 j Oâ f(qdtc rgt c pgvglc k eqpugtxcekõ fg ngu kpuvcn¹ncekqpu 29-23 "

Cnvtgu eqpegrvgu 29-23111 "
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RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 2

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 12 RTQVGEEKQPU FGN ECR

2 J2522222 w Ecue fg ugiwtgvcv rgt c üu pqtocn- eqpvtc eqru- fg rqnkgvknê cod wp rgu
oâzko fg 511 i- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 923 )R . 2*

6-22 51-111 315-51

3 J2534341 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv rgt c vcnn qzkcegvknêpke- cod owpvwtc wpkxgtucn fg
dctpknnc f(cegt tgeqdgtvc fg RXE- cod xkuqtu ektewnctu fg 61 oo fg F
hquequ fg eqnqt FKP 6- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP 286 k WPG.GP 27;
)R . 4*

5-52 26-111 77-26

4 J2533231 w Wnngtgu fg ugiwtgvcv cpvkkorcevgu rqnkxcngpvu wvknkv|cdngu uqdtgrqucfgu c
wnngtgu itcfwcfgu- cod owpvwtc wpkxgtucn- cod xkuqt vtcpurctgpv k
vtcevcogpv eqpvtc n(gpvgncogpv- gnu wnvtcxkqncvu- gn tcvnncogpv k cpvkguvâvke-
jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP 278 k WPG.GP 279 )R . 3*

6-;2 51-111 347-51

5 J253CE71 w Rcpvcnnc hcekcn rgt c uqnfcfwtc gnêevtkec- cod octe cdcvkdng fg oâ k uwrqtv
fg rqnkêuvgt tghqtécv cod hkdtc fg xkftg xwnecpkv|cfc f(2-46 oo fg itwkz-
cod xkuqt kpcevïpke ugokhque cod rtqvgeekõ FKP 23- jqoqnqicfc ugiqpu
WPG.GP 286 )R . 5*

8-83 21-111 88-31

6 J2542212 w Rtqvgevqt cwfkvkw fg vcr f(guewoc- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.3 k
WPG.GP 569 )R . 6*

1-33 71-111 24-31

7 J2543123 w Rtqvgevqt cwfkvkw f(cwtkewnct- ceqdncv cn ecr cod ctpêu k qtgnngtgu
cpvkuqtqnn- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 463.2 k WPG.GP 569 )R . 7*

27-71 31-111 443-11

8 J25\2211 w Rtqlgevqt guvcpe rgt ceqdnct cn ecue- cod nâorcfc- ekpvwtõ k dcvgtkc
tgecttgicdng- rgt c 3 wuqu )R . 47*

28-54 31-111 459-71

VQVCN VTCO 12/12/12 2/388-;6

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 13 RTQVGEEKQPU FG N(CRCTGNN TGURKTCVQTK

2 J255MD21 w Gswkr cwvôpqo fg tgurktcekõ fg ektewkv qdgtv f(cktg eqortkokv- jqoqnqicv
ugiqpu WPG.GP 248 )R . 21*

962-56 3-111 2/813-;1

3 J2552312 w Ocuectgvc cwvqhknvtcpv eqpvtc rqnukou k xcrqtu vôzkeu- jqoqnqicfc ugiqpu
WPG.GP 516 )R . 8*

1-6; 51-111 34-71

4 J2556114 w Ocuectgvc fg rtqvgeekõ tgurktcvôtkc- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 251 )R
. 9*

2-39 51-111 62-31

5 J255DM31 w Gswkrq rqtvãvkn fg fgvgeekõp fg jcuvc ewcvtq icugu )EJ5- J3U- EQ- Q3 {
qvtcu eqodkpcekqpgu*/ )R . ;*

989-11 3-111 2/867-11

VQVCN VTCO 12/12/13 4/644-81

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 14 RTQVGEEKQPU FG NGU GZVTGOKVCVU

2 J2566821 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc tgukuvêpekc cn vcnn k c n(cdtcuukõ rgt c hgttcnnkuvc-
cod fkvu k rcnognn fg ecwvzü twiõu uqdtg uwrqtv fg eqvõ- k uwdlgeekõ
gnâuvkec cn ecpgnn- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 499 k WPG.GP 531 )R . 22*

3-53 51-111 ;7-91

3 J256H115 w Rctgnnc fg iwcpvu f(cnvc xkukdknkvcv rkiogpvcvu gp eqnqt hquhqtguegpv rgt c
guvkdcfqtu fg eâttgiwgu cod itwc k0q ugp{cnkuvgu- jqoqnqicvu ugiqpu
WPG.GP 582 k WPG.GP 531 )R . 23*

7-52 3-111 23-93

4 J256M264 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 11-
nqiqvkr eqnqt dgkz- vgpukõ oâzkoc 611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 531

29-71 6-111 ;4-11

GWT

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 3

)R . 24*

5 J256M4;8 w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 2-
nqiqvkr eqnqt dncpe- vgpukõ oâzkoc 8611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP
531 )R . 25*

46-28 6-111 286-96

6 J256M6FD w Rctgnnc fg iwcpvu fg ocvgtkcn cñnncpv rgt c vtgdcnnu gnêevtkeu- encuug 4-
nqiqvkr eqnqt xgtf- vgpukõ oâzkoc 37611 X- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP
531 )R . 26*

74-21 6-111 426-61

7 J2575531 w Rctgnnc fg dqvgu fg okvlc ecp{c- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ
tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456-
WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458 )R . 29*

6-;2 26-111 99-76

8 J2572275 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- rgt rqucfc gp qdtc fgn
hqtokiõ- cod rncpvknnc ogvân¹nkec- cod uqnc cpvknnkuecpv k hqntcfgu fg pknõ
tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455- WPG.GP KUQ 31456-
WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458 )R . 28*

27-56 21-111 275-61

9 J2572221 w Rctgnnc fg dqvgu f(ckiwc fg RXE fg ecp{c cnvc- cod uqnc cpvknnkuecpv k
hqntcfgu fg pknõ tgpvcdng- jqoqnqicfgu ugiqpu WPG.GP KUQ 31455-
WPG.GP KUQ 31456- WPG.GP KUQ 31457 k WPG.GP KUQ 31458 )R . 27*

6-83 31-111 225-51

; J257R581 w Rctgnnc fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt fg ugttcvig cod vcpswgu fg ekpvc vêzvkn
cttcrcpv )R . 2;*

;-85 26-111 257-21

VQVCN VTCO 12/12/14 2/318-73

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 15 TQDC FG VTGDCNN

2 J2592353 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ- fg rqnkêuvgt k eqvõ )76&.46&*- eqnqt
dgkz- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP
451 )R . 36*

32-;9 51-111 98;-31

3 J2592454 w Itcpqvc fg vtgdcnn rgt c eqpuvtweekõ f(qdtgu nkpgcnu gp ugtxgk- fg rqnkêuvgt
k eqvõ )76&.46&*- eqnqt itqe- vtcoc 351- cod dwvzcswgu kpvgtkqtu k vktgu
tghngevcpvu- jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 451 )R . 37*

82-7; 21-111 827-;1

4 J2598571 w Korgtogcdng cod lcswgvc- ecrwvzc k rcpvcnqpu- rgt c qdtgu rüdnkswgu- fg
RXE uqnfcv fg 1/5 oo fg itwkz- fg eqnqt xkw- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP
451 )R . 3;*

6-52 51-111 327-51

5 J2596911 w Ctoknnc tghngevcpv cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv k c n(guswgpc-
jqoqnqicfc ugiqpu WPG.GP 582 )R . 39*

24-69 51-111 654-31

6 J2596251 w Ctoknnc fg vtgdcnn- fg rqnkêuvgt godwcvcfc cod ocvgtkcn cñnncpv )R . 38* 22-73 31-111 343-51

7 J259I811 w Ekpvwtõ rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP
451 k WPG.GP 582 )R . 46*

7-91 26-111 213-11

8 J2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k
hgttcogpvc guvcorcfc- cod eqtfc fg ugiwtgvcv fqvcfc fg iwctfcecru
ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc- jqoqnqicv ugiqpu EG )R
. 31*

45-87 26-111 632-51

9 J259D691 w Rctgnn fg ocpkiwgvu cod rtqvgeekõ rgt c gurcvnnc- rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv
cod ugttcvig- jqoqnqicvu ugiqpu WPG.GP 451- WPG.GP 581.2 k WPG.GP
459 )R . 42*

29-39 26-111 385-31

; J259F;11 w Ctpêu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu c nc ekpvwtc- cn rkv- c n(guswgpc
k cnu vktcpvu- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582 )R . 43*

26-59 26-111 343-31

21 J2599691 w Fcxcpvcn rgt c uqnfcfqt- fg ugttcvig- jqoqnqicv ugiqpu WPG.GP 451-
WPG.GP 581.2 k WPG.GP 459 )R . 41*

27-;8 26-111 365-66

22 J259G911 w Rctgnn fg rqnckpgu rgt c uqnfcfqt- gncdqtcv cod ugttcvig )R . 44* 5-96 26-111 83-86

23 J259H811 w Rctgnn fg dtcécngvu rgt c ugp{cnkuvc- cod vktgu tghngevcpvu- jqoqnqicvu
ugiqpu WPG.GP 451 k WPG.GP 582 )R . 45*

27-45 26-111 356-21

VQVCN VTCO 12/12/15 5/3;1-41

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

GWT



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 4

VTCOKHKECEKQ 12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU

VTCO 16 RTQVGEEKQPU FGN EQU

2 J2582212 w Ekpvwtõ fg ugiwtgvcv fg uwdlgeekõ- clwuvcdng- encuug C- fg rqnkêuvgt k
hgttcogpvc guvcorcfc- cod eqtfc fg ugiwtgvcv fqvcfc fg iwctfcecru
ogvân¹nkeu k oquswgvõ f(cegt cod xktqnnc tquecfc- jqoqnqicv ugiqpu EG )R
. 31*

45-87 51-111 2/4;1-51

3 J2585711 w Ekpvwtõ cpvkxkdtcekõ- clwuvcdng k fg vgkzkv vtcpurktcdng )R . 32* 24-36 26-111 2;9-86

4 J258C411 w Fkurqukvkw cpvkdnqecfqt- rgt c uwdlgevct gn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv c wpc eqtfc
fg 27 oo fg F- f(cnkcvig nngwigt- fg swcnkvcv H6 )R . 33*

94-;6 26-111 2/36;-36

5 J258TC11 o Eqtfc fg rqnkcokfc f(cnvc vgpcekvcv- fg 27 oo fg fkâogvtg- rgt c uktic fg
ekpvwtõ fg ugiwtgvcv )R . 35*

5-64 61-111 337-61

6 J258P111 w Hckzc fg rtqvgeekõ fqtunwodct )R . 34* 31-39 26-111 415-31

VQVCN VTCO 12/12/16 4/48;-21

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 13 RTQVGEEKQPU EQNGEVKXGU

2 J7563242 o Vcpec f(cnéâtkc 3 o- fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- rcnu fg vwd
f(cegt icnxcpkv|cv eqn¹nqecvu ecfc 4 o uqdtg fcwu fg hqtokiõ k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . 65*

38-84 741-111 28/57;-;1

3 J75\2222 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 2 o k f(cnéâtkc 3 o-
cod dcuvkogpv fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 66*

;2-5; 3-111 293-;9

4 J75\2622 w Rqtvc fg rncpzc pgtxcfc f(cegt icnxcpkv|cv- f(cornâtkc 6 o k f(cnéâtkc 3 o-
cod dcuvkogpv fg vwd f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c vcpec fg rncpzc ogvân¹nkec k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 67*

372-66 4-111 895-76

5 J2622112 o3 Rtqvgeekõ cod zctzc fg ugiwtgvcv jqtkv|qpvcn gp qdgtvwtgu ncvgtcnu fg rcu
gngxcv gp xkcfwevgu q rqpvu- k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 48*

6-;6 61-111 3;8-61

6 J2622323 o3 Rtqvgeekõ fg vcnüu cod ocnnc ogvân¹nkec k nâokpc fg rqnkgvknê cpeqtcfc cod
dcttgu f(cegt cod ecdngu- cod wpc ocnnc fg vtkrng vqtukõ- fg 91 oo fg
rcu fg ocnnc k 3/5 oo fg fkâogvtg k nâokpc fg rqnkgvknê f(cnvc fgpukvcv fg 3
oo fg itwkz )R . 49*

24-29 561-111 6/;42-11

7 J2632542 o Dctcpc fg rtqvgeekõ rgt c guecngu- f(cnéâtkc 2 o- cod vtcxguugt fg vcwnõ
fg hwuvc hkzcfc cod uwrqtvu fg owpvcpv ogvân¹nke cod oqtfcuuc rgt cn
uquvtg k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 4;*

6-87 311-111 2/263-11

8 J263L216 o Ecdng hkcfqt rgt cn ekpvwtõ fg ugiwtgvcv- hkzcv gp cpeqtcvigu fg ugtxgk k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 51*

6-26 411-111 2/656-11

9 J26C1114 w Ugp{cn ceüuvkec fg octzc gptgtc )R . 53* 41-92 26-111 573-26

; J264C;H2 w Vqrcnn rgt c fgueâttgic fg ecokqpu gp gzecxcekqpu- fg 5 o f(corncfc
cod vcwnõ fg hwuvc k rgthknu KRP 211 encxcv cn vgttgp{ k cod gn fguowpvcvig
kpenôu )R . 52*

31-67 41-111 727-91

21 J26C3126 w Nwokpctkc fg ugócnk|cekõp fg ocswkpctkc gp oqxkokgpvq fg eqnqt ãodct
)R . 54*

57-79 41-111 2/511-51

22 J26C3131 w Ekpvwtõ rqtvcgkpgu )R . 55* 29-36 41-111 658-61

23 J26C8112 w Rtqvgevqt tgiwncdng rgt c ugttc ektewnct- eqn¹nqecv )R . 56* 31;-97 2-111 31;-97

24 J26CE113 w Rct fg xãnxwncu cpvktgvtqeguq fg nncoc rctc gswkrq fg eqtvg qzkcegvknëpkeq
eqnqecfc )R . 57*

48-27 6-111 296-91

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/13 41/896-65

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 14 UGP[CNKV\CEKÕ RTQXKUKQPCN

GWT

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 5

2 JDE23411 w Eqp fg rnâuvke tghngevqt fg 61 eo f(cnéâtkc )R . 79* ;-83 311-111 2/;55-11

3 JDE27743 w Rgéc tghngevqtc f(wpc ectc fg 51 eo f(cnéâtkc cod rkswgvc fg 81 eo
f(cnéâtkc encxcfc )R . 7;*

7-44 461-111 3/326-61

4 JDE2C192 o Ekpvc f(cdcnkucogpv tghngevqtc- cod wp uwrqtv ecfc 6 o k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . 81*

6-45 2/111-111 6/451-11

5 JDE2H612 w Inqdwu fg nnwo xgtognnc rgt c ugp{cnkv|cekõ cod gn fguowpvcvig kpenôu )R
. 82*

;-25 211-111 ;25-11

6 JDE2U1M1 w Nncpvgtpc fg vtâhke cod fkhwuqt- tgecttgicdng )R . 83* 261-8; 31-111 4/126-91

7 JDD22232 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv vtkcpiwnct fg ;1 eo fg equvcv- rgt c ugp{cnu
fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 6;*

67-3; 26-111 955-46

8 JDD22372 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv ektewnct fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c ugp{cnu
fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 71*

98-52 26-111 2/422-26

9 JDD22472 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv qevqiqpcn fg ;1 eo fg fkâogvtg- rgt c
ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 72*

;3-64 26-111 2/498-;6

; JDD31116 w Ugp{cn ocpwcn rgt c ugp{cnkuvc )R . 73* 21-;8 26-111 275-66

21 JDD32412 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg ;1z;1 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv- hkzcfc
k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 74*

229-59 26-111 2/888-31

22 JDD32962 w Rncec cod rkpvwtc tghngevcpv fg 56z281 eo- rgt c ugp{cnu fg vtâpukv-
hkzcfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 75*

252-35 26-111 3/229-71

23 JDDL1112 w Ugoâhqt fg rqnkectdqpcv- cod ukuvgoc ôrvke fg fkâogvtg 321 oo cod
wpc ectc k vtgu hqewu- ôrvkec pqtocn k ngpv fg eqnqt pqtocn fg xgjkengu
24023- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 76*

375-63 6-111 2/433-71

24 JDD\2222 o Uwrqtv tgevcpiwnct f( f(cegt icnxcpkv|cv fg 91z51z3 oo eqn¹nqecv c vgttc
encxcv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 77*

;-74 51-111 496-31

25 JDD\C1C2 w Dcuvkfqt f(cegt icnxcpkv|cv- rgt c uwrqtv fg ugp{cnkv|cekõ xgtvkecn- oôdkn k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 78*

25-58 41-111 545-21

26 JD3E2111 o Dcttgtc fg hqtokiõ fqdng- rtghcdtkecfc- cod rgthkn vkrwu Pgy Lgtug{-
eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 69*

54-;2 311-111 9/893-11

27 J26\3122 j Ugp{cngt )R . 61* 29-23 311-111 4/735-11

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/14 46/692-11

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 15 GZVKPEKÕ F(KPEGPFKU

2 JO42272L w Gzvkpvqt fg rqnu ugec- fg 7 mi fg eâttgic- cod rtguukõ kpeqtrqtcfc-
rkpvcv- cod uwrqtv c nc rctgv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 92*

51-94 26-111 723-56

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/15 723-56

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 16 RTQVGEEKÕ KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKEC

2 J26D1118 w Rcpvcnnc cñnncpv rgt c vtgdcnnu gp |qpgu f(kphnwêpekc fg nïpkgu gnêevtkswgu gp
vgpukõ )R . 58*

96-67 6-111 538-91

3 JIF2333G w Rkswgvc fg eqppgzkõ c vgttc f(cegt- cod tgeqdtkogpv fg eqwtg 411 ·o fg
itwkz- fg 2611 oo nnctiâtkc fg 25/7 oo fg fkâogvtg- encxcfc c vgttc k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 87*

34-6; 21-111 346-;1

4 JI5353LF w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv
pqokpcn- vgvtcrqnct )5R*- fg ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz
kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg-
eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig

262-77 21-111 2/627-71

GWT



RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 6

kpenôu )R . 85*

5 JI5354LO w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug CE- icooc vgtekctk- fg 211 C
f(kpvgpukvcv pqokpcn- vgvtcrqnct )5R*- fg ugpukdknkvcv 1/4 C- fg fgueqppgzkõ
hkz kpuvcpvcpk- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg-
eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 5
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP- fguowpvcvig
kpenôu )R . 86*

384-22 21-111 3/842-21

6 J26D6116 w Gswkr fg eqppgzkõ c vgttc fg nïpkc gnêevtkec cêtkc fg fkuvtkdwekõ- cod 4
rgtzgu vgngueôrkswgu rgt c eqpfwevqtu fg ugeekõ fg 8 c 491 oo3 k wpc
cnéâtkc oâzkoc f(22-6 o- ecdng fg eqwtg fg ugeekõ 46 oo3 k rkswgvc fg
eqppgzkõ c vgttc- kpuvcn¹ncv )R . 59*

642-16 2-111 642-16

7 JII65112 w Vtcpuhqtocfqt fg ugiwtgvcv fg 35 X- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu )R . 88*

;2-18 21-111 ;21-81

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/16 7/464-26

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 17 KPUVCN¹nCEKQPU RGTUQPCNU

2 JSW\O111 j Oâ f(qdtc rgt c pgvglc k eqpugtxcekõ fg ngu kpuvcn¹ncekqpu )R . 212* 29-23 361-111 5/641-11

3 JSW2C613 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg xguvkfqtgu fg 9-3z3-6z3-4 o fg rcpgn fg cegtq
ncecfq { ckuncokgpvq fg rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq
fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq
icnxcpk|cfq eqp ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- - eqp
kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp
fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq )R . 94*

2/4;8-8; 3-111 3/8;6-69

4 JSW26423 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg ucpkvctkqu fg 4-8z3-4z3-4 o fg rcpgn fg cegtq
ncecfq { ckuncokgpvq fg rqnkwtgvcpq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq
fg rctgfgu eqp vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq
icnxcpk|cfq- eqp kpuvcncekõp fg ncorkuvgtïc- 2 ncxcdq eqngevkxq eqp 4
itkhqu- 3 rncecu vwtecu- 3 fwejcu- gurglq { eqorngogpvqu fg dcóq- eqp
kpuvcncekõp gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp
fkhgtgpekcn- eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq )R . 93*

2/323-77 3-111 3/536-43

5 JSW2J643 w Oõfwnq rtghcdtkecfq fg eqogfqt fg 7z3-4z3-7 o fg rcpgn fg cegtq
ncecfq { ckuncokgpvq fg 46 oo fg gurguqt- tgxguvkokgpvq fg rctgfgu eqp
vcdngtq hgpõnkeq- rcxkogpvq fg ncocu fg cegtq icnxcpk|cfq eqp
ckuncokgpvq fg hkdtc fg xkftkq { vcdngtq hgpõnkeq- eqp kpuvcncekõp fg
ncorkuvgtïc- htgicfgtq fg 3 ugpqu eqp itkhq { gpekogtc- eqp kpuvcncekõp
gnëevtkec- 2 rwpvq fg nw|- kpvgttwrvqt- gpejwhgu { rtqvgeekõp fkhgtgpekcn-
eqnqecfq { eqp gn fguoqpvclg kpenwkfq )R . 95*

2/142-34 4-111 4/1;4-7;

6 JSW32412 w Oktcnn fg nnwpc kpeqnqtc fg 4 oo fg itwkz- eqn¹nqecv cfjgtkv uqdtg vcwngt fg
hwuvc )R . 96*

57-34 9-111 47;-95

7 JSW33412 w Ctoctk ogvân¹nke kpfkxkfwcn fg fqdng eqorctvkogpv kpvgtkqt- fg 1/5z1/6z2/9
o- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 97*

64-31 41-111 2/6;7-11

8 JSW36312 w Dcpe fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 4 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . 98*

25-67 21-111 256-71

9 JSW36812 w Dcpe fg hwuvc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/5 o f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt
c 6 rgtuqpgu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 99*

32-;4 6-111 21;-76

; JSW38613 w Vcwnc fg hwuvc cod ecrcekvcv rgt c 7 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . 9;*

28-1; 6-111 96-56

21 JSW38;13 w Vcwnc fg hwuvc cod vcwngt fg ogncokpc- fg 4/6 o fg nnctiâtkc k 1/9 o
f(cornâtkc- cod ecrcekvcv rgt c 21 rgtuqpgu- eqn¹nqecfc k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . ;1*

38-18 5-111 219-39

22 JSW3CH13 w Pgxgtc gnêevtkec- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecfc k cod gn fguowpvcvig
kpenôu )R . ;2*

9;-49 3-111 289-87

23 JSW3G112 w Hqtp oketqqpgu rgt c guecnhct ogplctu- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig
kpenôu )R . ;3*

76-26 4-111 2;6-56

24 JSW3IH12 w Tgekrkgpv rgt c tgeqnnkfc f(gueqodtctkgu- fg 211 n fg ecrcekvcv- eqn¹nqecv k
cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . ;4*

51-21 6-111 311-61

25 JSW3R112 w Rgplc.tqdgu rgt c fwvzc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . ;5* 2-85 41-111 63-31

GWT

RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

RTGUUWRQUV Râi/< 7

26 JSW3SL13 w Rkec rgt c tgpvct rncvu cod fguiwâu k ckzgvc- eqn¹nqecv k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . ;6*

268-67 3-111 426-23

27 JG843513 w Tcfkcfqt gnêevtke f(kphtctqkiu oqpqhâuke fg 341 X fg vgpukõ- fg 2111 Y fg
rqvêpekc gnêevtkec- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 84*

79-96 4-111 317-66

28 JL8238F2 w Fkrôukv rtkuoâvke cod vcrc tgeqn|cfc vcrc- fg rqnkêuvgt tghqtécv- fg 611 n
fg ecrcekvcv- kpuvcn¹ncv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 89*

2;6-;9 2-111 2;6-;9

29 JL834212 w Ogecpkuog ukngpekõu f(cnkogpvcekõ- rgt c fkrôukv- f(ceekqpcogpv rgt
hnqvcfqt- hkzcv k eqppgevcv cod gpvtcfc tquecfc fg 203¶¶ k cod gn
fguowpvcvig kpenôu )R . 8;*

23-9; 2-111 23-9;

2; JLC37432 w Guecnhcfqt cewowncfqt gnêevtke fg 211 n fg ecrcekvcv- cod ewdgvc cegt
guocnvcv- fg rqvêpekc 861 c 2611 Y- eqn¹nqecv gp rqukekõ xgtvkecn cod
hkzcekqpu owtcnu k eqppgevcv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 91*

342-34 2-111 342-34

31 J26\2112 j Dtkicfc fg ugiwtgvcv rgt c ocpvgpkogpv k tgrqukekõ fg ngu rtqvgeekqpu )R .
5;*

4;-93 261-111 6/;84-11

32 J;XX2812 o Guincõ ogvân¹nke rtghcdtkecv rgt c guincqpcv rtqxkukqpcn f(qdtc- fg 34 eo
f(guvguc- eqn¹nqecv k cod gn fguowpvcvig kpenôu )R . 68*

21-64 41-111 426-;1

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/17 34/247-;;

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 18 OGFKEKPC RTGXGPVKXC K RTKOGTU CWZKNKU

2 JSWC2211 w Hctocekqnc f(ctoctk- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc igpgtcn fg
ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn )R . ;7*

;2-15 3-111 293-19

3 JSWC4211 w Ocvgtkcn ucpkvctk rgt c cuuqtvkt wpc hctocekqnc cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c
n(qtfgpcpéc igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn )R . ;9*

71-43 3-111 231-75

4 JSWCO111 w Tgeqpgkzgogpv oêfke )R . ;;* 42-;1 41-111 ;68-11

5 JSWCR111 w Ewtugv fg rtkogtu cwzknku k uqeqttkuog )R . 211* 279-5; 23-111 3/132-99

6 JSWC3211 w Hctocekqnc rqtvâvkn f(wtiêpekc- cod gn eqpvkpiwv guvcdngtv c n(qtfgpcpéc
igpgtcn fg ugiwtgvcv k ucnwv gp gn vtgdcnn )R . ;8*

;1-5; 3-111 291-;9

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/18 4/573-69

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV

VTCOKHKECEKQ 19 HQTOCEKÕ K TGWPKQPU F(QDNKICV EQORNKOGPV

2 J27H2114 w Tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv eqpuvkvwñv rgt 7 rgtuqpgu )R . 62* 239-;5 23-111 2/658-39

3 J27H2115 j Kphqtocekõ gp Ugiwtgvcv k Ucnwv rgt cnu tkuequ gurgeïhkeu fg n(qdtc )R . 63* 28-;5 71-111 2/187-51

4 J27H2116 w Cuukuvgpekc f(qhkekcn c tgwpkõ fgn eqokvê fg Ugiwtgvcv k Ucnwv )R . 64* 32-5; 23-111 368-99

VQVCN VTCOKHKECEKQ 12/19 3/992-67

GWT
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RTQLGEVG EQPUVTWEVKW FG NC TGPQXCEKÕ RGT C NC OKNNQTC FG N¶CTVÊTKC RVNN.CDTGTC

RTGUUWRQUV UGIWTGVCV K UCNWV

TGUWO FG RTGUUWRQUV Râi/< 2

PKXGNN 4< VTCO Korqtv
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VTCO 12/12/12 RTQVGEEKQPU FGN ECR 2/388-;6

VTCO 12/12/13 RTQVGEEKQPU FG N(CRCTGNN TGURKTCVQTK 4/644-81

VTCO 12/12/14 RTQVGEEKQPU FG NGU GZVTGOKVCVU 2/318-73

VTCO 12/12/15 TQDC FG VTGDCNN 5/3;1-41

VTCO 12/12/16 RTQVGEEKQPU FGN EQU 4/48;-21

VTCOKHKECEKQ 12/12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU 24/799-78
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PKXGNN 3< VTCOKHKECEKQ Korqtv
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VTCOKHKECEKQ 12/12 RTQVGEEKQPU KPFKXKFWCNU 24/799-78

VTCOKHKECEKQ 12/13 RTQVGEEKQPU EQNGEVKXGU 41/896-65

VTCOKHKECEKQ 12/14 UGP[CNKV\CEKÕ RTQXKUKQPCN 46/692-11

VTCOKHKECEKQ 12/15 GZVKPEKÕ F(KPEGPFKU 723-56

VTCOKHKECEKQ 12/16 RTQVGEEKÕ KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKEC 7/464-26

VTCOKHKECEKQ 12/17 KPUVCN¹nCEKQPU RGTUQPCNU 34/247-;;

VTCOKHKECEKQ 12/18 OGFKEKPC RTGXGPVKXC K RTKOGTU CWZKNKU 4/573-69

VTCOKHKECEKQ 12/19 HQTOCEKÕ K TGWPKQPU F(QDNKICV EQORNKOGPV 3/992-67

Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV 227/612-;5
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PKXGNN 2< Qdtc Korqtv
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Qdtc 12 RTGUUWRQUV FG UGIWTGVCV K UCNWV 227/612-;5

227/612-;5
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ANNEX NÚM. 19 – PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
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1.  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració inclou, a més dels costos contemplats al Pressupost 
d’Execució per Contracta, els costos i despeses associades a les mateixes, que en el present cas són:  
 

·       Expropiacions 

·       Redacció de Projecte (2,53 %). 

·       Direcció de les Obres, as-built i Coordinació SiS (3,79 %).  

 

Amb aquests antecedents, es dedueix el Pressupost per a coneixement de l’Administració que figura a 
continuació:  

 

  

Pressupost d'execució material PEM 5.000.978,36 € 

5% despeses generals   250.048,92 € 

5% benefici industrial    250.048,92 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC sense IVA 5.501.076,20 € 

2.53% redacció de projecte 139.177,23 € 

3.79% Direcció d'Obra, as-built i Coordinació SiS 208.490,79 € 

Pressupost Total sense IVA 5.848.744,21 € 

21% IVA 
 

  1.228.236,28 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC amb IVA 7.076.980,50 € 

Expropiacions    62.240,20 € 

Pressupost per a coneixement de l'administració PCA 7.139.220,70 € 
 

Ascendeix el present Pressupost per a coneixement de l’Administració a l’esmentada quantitat de SET 

MILIONS CENT TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO 

(7.139.220,70 €). 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objectiu establir els criteris mínims exigibles al control de qualitat durant la 

realització dels treballs d’execució de les obres del “Projecte Constructiu de la Renovació per a la Millora de 

l’Artèria PTLL-Abrera.” 

 

Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l’obra, s’han definit i 

programat una sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla 

d’autocontrol de qualitat del contractista, constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control 

seran realitzades a càrrec del Contractista (i per tant no són d’abonament) sota la supervisió de la Direcció 

d’Obra.  

 

Les operacions bàsiques de control són la inspecció i l’assaig normalitzat en cadascuna de les fases 

successives en què s’executen les obres. La inspecció i l’assaig normalitzat realitzats de forma coordinada 

durant l’execució de cada activitat de l’obra constitueixen els cicles de control de cada activitat bàsica. Els 

cicles de control determinen les pautes per a la correcta execució i un ordre d’actuació que pot minimitzar 

els condicionants que afecten l’execució de les obres. Els cicles de control introdueixen un ordre correcte 

d’activitats que pot facilitar el compliment del contracte (control del termini d’execució) i pot permetre la 

construcció de les diferents unitats d’obra amb els mínims condicionants. La persona encarregada i 

responsable del control és la direcció facultativa de les obres, que ha de realitzar les funcions d’inspecció i 

ordenar l’execució dels assaigs normalitzats que generalment s’encarreguen a un laboratori homologat. 

 

 

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

D’acord amb les Prescripcions per a la realització de Projectes de Construcció, s’inclou en el present Annex 

el Pla de Control de Qualitat. L’objecte d’aquest és definir i valorar els assaigs a realitzar als diferents 

materials i partides d’obra a executar, per a així tenir un control tant dels materials com de l’execució. 

 

Així es descriuen les activitats que s’han de realitzar per a garantir el requisits de qualitat exigits en el 

present annex, tant pel que fa a la producció com a l’execució de l’obra. 

En base a la normativa vigent i l’experiència en la pràctica constructiva, s’estableixen els criteris i 

freqüència de presa de mostres i execució d’assaigs. El control de qualitat consta dels següents apartats: 

- Unitats d’obra sotmeses a control, amb la relació dels assaigs a realitzar, indicant la normativa utilitzada i 

la freqüència amb què es realitzen cadascun d’ells. 

- Criteris d’acceptació o rebuig de les unitats assajades. 

 

3. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR 

Aquest apartat consisteix en identificar aquells materials que, per les característiques del present projecte, 

resulten més importants i que poden condicionar el correcte funcionament de l’obra. De la mateixa manera, 

cal determinar quins assajos són necessaris per a cada material identificat per tal de garantir la qualitat de 

les obres executades. 

Les obres objecte d’aquest projecte que requereixen un nivell més important de supervisió són les 

corresponents a les noves canonades d’acer, les injeccions per a la millora del terreny, les compactacions 

de les rases i els equips electromecànics, , els quals se’ls demanarà els corresponents certificats i es farà 

una supervisió de les probes de taller in situ. 

Es revisaran amb líquids penetrants el 100% de les soldadures i a més a més, les soldadures a testa es farà 

un control amb radiografies de com a mínim els 50% del perímetre.  

D’altra banda en execució s’haurà de comprovar que totes les juntes estiguin ben executades garantint 

d’estanqueïtat. Per això es realitzaran les conseqüents proves d’estanqueïtat a tot el tram de la canonada 

abans de la seva posada en servei. 

Altres aspectes a controlar són els formigons de les arquetes, els paviments (mescles bituminoses). 

Amb tots aquests condicionants el control del formigó s’haurà de certificar de forma rigorosa per part de la 

planta subministradora que les dosificacions del formigó son correctes, en especial a l’existir diversos tipus  

de formigó i en les fases inicials del formigonat. D’altre banda serà important que es compleixin 

estrictament les especificacions  en quant a la resistència que donen els assajos de trencament de provetes 

representatives  

 

4. TIPUS DE CONTROL 

El pla de control de qualitat es dividirà en tres parts: 

 Control de recepció de productes, equips i sistemes: control del materials, característiques físiques, 

químiques, geomètriques i/o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar a la partida corresponent. En 

aquest apartat també s’inclouen la supervisió a taller dels processos de fabricació de les canonades 

d’acer, dels equips i de les probes a fàbrica dels equips. 

 Control d’execució: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució per verificar les 

seves condicions. 

 Control d’obra acabada: Es redacta un llistat on s’especifiquen totes les proves reglamentàries (sobre 

tot, en quant a les instal·lacions) i també aquelles que es vulguin fer amb caràcter voluntari. Les proves 

que s’hagin de ser realitzades per un laboratori acreditat estaran incloses en el Pla d’assaigs. 

5.  INJECCIONS 

FASE D’EXECUCIÓ: REGISTRE D’AVANÇAMENT D’OBRA 

 

Fase de perforació 
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Durant els treballs de perforació que es portaran a terme durant l’execució de cadascun dels trepants, la 

observació de qualsevol aspecte d’incidència (presència d’aigua, cantell rodats, clots, etc.) que es reflectiran 

en la seva corresponent nota, indicant la incidència, la data de la mateixa, el trepant i la profunditat. 

Amb les dades obtingudes i del seu anàlisi es pot es pot determinar si s’han de corregir els paràmetres 

previstos, i de quina forma, per ajustar-lo a la realitat geotècnica obtinguda.  

Fase d’injecció 

Durant els treballs d’injecció es portarà a terme la completa presa de dades de la execució de cadascun dels 

trepants a executar, en cadascun dels maneguets, en la seva corresponent part, en el que es farà especial 

referència a la data de cada fase d’injecció, a la pressió d’apertura de cada maneguet, a la pressió final 

adquirida i al caudal injectat.  

Cada un dels trepants tindrà la seva part individualitzada on es farà referència a cada una de les fases 

d’injecció, d’aquest mode el major control (realment autocontrol del sistema) que es produeix a través de 

les fases d’injecció de cada maneguet i de la seva pressió final de tractament queden recollits.  

A més d’això, a peu de la planta d’injecció es disposarà d’un laboratori per determinar els paràmetres de la 

barreja a utilitzar (viscositat, aigua lliure, temps de fraguat), així com es facilitaran els medis per a la 

obtenció de provetes, sobres les que al Laboratori Homologat es determinarà la resistència característica, 

deformació i densitat de les mostres, mitjançant el seu trencament a 7 i 28 dies.  

Els paràmetres del procés d’execució considerats significatius i susceptibles de ser controlats amb els seus 

valors límits per ser acceptats resultats com positius serien els següents: 

Viscositat: segons fases entre 35 i 55 segons del con de Marsh.  

Aigua lliure < 3 – 4 % 

Resistència característica: 

A 7 dies > 25 Kg/cm2 

A 28 dies > 80 Kg/cm2 

(*) Els paràmetres de Densitat i Temps de forjat de les barreges, van en funció de les necessitats del 

tractament, i per tant no són paràmetres de control amb límits establerts, si bé han d’estar recollits en els 

parts per tenir-hi constància. 

Cada un dels documents generats en aquestes dues fases, parts i resultats del laboratori estaran per a la 

seva consulta en la pròpia caseta de l’obra. Així mateix s’aportarà un resum complet dels resultats finals 

obtinguts. 

Els tubs d’injecció, un cop tractats, es deixen nets interiorment, i oberts per realitzar algun control de les 

persones existents en aquell moment en qualsevol dels maneguets. El sellejat dels tubs interiors es 

realitzarà prèvia autorització de la Direcció d’Obra un cop realitzades les comprovacions de pressió en els 

maneguets, segons figura al projecte, pel que garantitza els paràmetres geotècnics previstos al tractament. 

Amb aquest Control i tenint en compte que la distribució espacial dels tubs de maneguets i de les seves 

vàlvules de tractament permeten que el domini de “sòlid a tractar” quedi afectat per un número molt elevat 

de punts d’injecció es podria considerar com “molt fi”, i qualsevol anomalia del terreny quedaria al 

descobert a través de la evolució de la injecció dels maneguets més propers a la esmentada anomalia.  

 
 
 

. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present document té com objectiu aportar la documentació del projecte constructiu necessària per tal 

que l’Agència Catalana de Protecció de la Salut emeti el corresponent informe sanitari que acrediti la 

validesa dels ramals projectats per contenir i transportar aigua apte per al consum humà. 

Segons estableix l’article 13.1 del RD 140/2003 , de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l’aigua de consum humà, i d’acord amb les prescripcions tècniques indicades en el 

document del Departament de Salut “ Vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà, cal 

aportar una memòria descriptiva amb un seguit de documentació, entre la que es troba un seguit 

d’informació procedent del propi projecte constructiu. 

Pel que fa al Projecte Constructiu, caldrà aportar la següent informació: 

Canonades 

a/ Breu descripció de l’obra indicant la longitud dels ramals. 

b/ Situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram, i valoració de la suficiència de protecció. 

Cal mantenir una distància de seguretat entre les xarxes de clavegueram i la xarxa d’aigua de consum 

humà.  

c/ Situació de mecanismes de tancament i de purga per sectors. 

d/ Relació dels materials utilitzats (canonades, juntes, vàlvules,  revestiments interiors, etc..). 

A continuació s’inclouen taules resum amb les característiques dels ramals projectats, d’acord amb els 

requerides relacionats anteriorment. 

Com apèndix a aquest document s’inclou una col·lecció de plànols que permeten comprovar aquestes 

característiques i un conjunt de fitxes dels equips i materials en contacte amb l’aigua.  

Pel que fa a la caldereria galvanitzada les conduccions d’acer galvanitzat es consideren acceptables si el 

recobriment s’aplica d’acord amb la norma vigent UNE-EN ISO 1461:2010 (Recobriments de galvanització 

en calent sobre peces de ferro i acer). S’exigirà que l’empresa galvanitzadora subministri un certificat de 

conformitat amb els requisits de la norma esmentada (d’acord amb la norma ISO 10474).  

La norma UNE-EN ISO 1461 es refereix al galvanitzat en calent en plantes no automàtiques, que és el 

procediment més habitual en els tubs i peces de caldereria. Si la galvanització es realitza en plantes 

automàtiques la norma d’aplicació serà la UNE-EN 10240:1998 (Recobriments de protecció interns i/o 

externs per a tubs d’acer - Especificacions per a recobriments galvanitzats en calent aplicats en plantes 

automàtiques). Els recobriments galvanitzats en calent dels tubs manipulats després de la fabricació 

s’especifiquen amb la primera norma esmentada (UNE-EN ISO 1461). 

Pel que fa als tubs d’acer amb revestiment de morter de ciment s’exigirà al fabricant que el morter es 

fabriqui d’acord a la norma AWWA C-205 o norma equivalent que garanteix l’aptitud per contacte amb 

aigua potable. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La canonada de l’artèria PTLL-Abrera es projecta amb canonada d’acer soldada helicoïdalment de diàmetre 

nominal DN1200 i 8 mm de gruix en els 50 primers metres i DN1000 i 7 mm de gruix des de l’arqueta de 

cabalímetres fins al final a la connexió amb la canonada actual. 

La longitud del traçat és de 2.721,54 m i al llarg de traçat es disposen de ventoses en els punts als i 

desguassos en el punts alts. 

El seu inici es situa, dintre de les instal·lacions de la planta d’Abrera, a la canonada de formigó amb camisa 

de xapa d’acer (tipus Bonna) DN1700 que connecta el bombament C250 amb la Torre de Repartiment.  

L'arqueta inicial de derivació es troba just al costat de l'arqueta de sortida del la canonada actual. A 

diferència d'aquesta darrera que es dirigeix en direcció nord, en paral·lel a la carretera BV-1201, el traçat 

de la nova canonada creua el vial perimetral de les instal·lacions d'ATLL per a creuar la carretera BV-1201. 

Un cop creuada, gira pràcticament 90º per agafar la direcció nord, en sentit descendent, evitant crear un 

punt alt que sobrepassi la cota +70 de la Torre de Repartiment. 

Després de passar sota la casa de Can Moragues, la canonada creua per sobre del canal de desguàs de la 

Planta d'Abrera i es dirigeix cap a les instal·lacions de la primera elevació de la Planta d'Abrera. 

Una vegada es surt d’aquestes instal·lacions, la canonada segueix en direcció nord per una zona de camps, 

en paral·lel a la canonada de Magaroles fins que ja al final del projecte, la canonada es desvia a buscar la 

connexió final amb l’actual canonada, prop de la carretera BV-1201 i de les Instal·lacions de la Mina Pública 

de Terrassa. 

Del resultat de les cales realitzades al llarg de la traça apareix una gran heterogeneïtat en els materials 

trobats, recomanant talussos d'excavació 2V: 3H o 1V: 2H en la majoria d els casos. 

Així, la secció tipus general de la rasa, a excepció de les seccions particulars que es descriuen més 

endavant, adopta el talús d'excavació més conservador 1V: 2H. 
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El fons de rasa tindrà una amplada de 2 m (50 cm a cada costat del tub) i disposarà d'un llit de grava 5-12 

mm de 20 cm de gruix. Tot el tub s'omplirà amb la mateixa grava 5-12 mm fins a 20 cm per sobre de la 

coronació de la canonada. 

En el tram inicial de la canonada, es creua la xarxa de recollida d’aigües pluvials i residuals de la Planta 

d’Abrera. Aquets creuament no té cap repercussió en la qualitat de l’aigua per al consum donada la 

distància de creuament entre els dos serveis, superior a 2 m i al fet que la canonada és d’acer soldada. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES CANONADES PROJECTADES 

3.1 Dades generals 

Termes municipals afectats Abrera 

Comarques afectades Baix Llobregat 

Província Barcelona 

Tipus d’obra Canonades de distribució d’aigua potable 

 

PTLL-ABRERA 

Diàmetre exterior 1200/1000 mm 

Longitud canonada projectada 2.721  m 

Material Acer 

Recobriment interior Morter 

 
 

3.2 característiques de les canonades de projecte 

 

Situació relativa del nivell freàtic 
Detectat en alguns trams a profunditats variables entre 2,5 
i 4 m 

Situació relativa respecte xarxa 
clavegueram 

Creuaments: distància en alçat >0,50 m  

Seccionaments PK 0+000 i 2+721 de projecte (inici i final de projecte) 

Desguassos P.K.0+050, 0+229, 0+650, 1+167 i 2+297  

 
 

3.3  Relació de materials en contacte amb l’aigua de consum humà 

PTLL-ABRERA 

Canonada DN1000/1200 
Canonada d’acer revestida interiorment amb morter 
de ciment 

Vavuleria (tots els ramals) 
Vàlvules de comporta, de papallona, ventoses i 
rodets de desmuntatge 

 

 

 

.  
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APÈNDIX 1: CERTIFICATS SANITARIS I FITXES 

TÈCNIQUES DELS MATERIALS EN CONTACTE AMB 

L’AIGUA  
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CABALÍMETRE KROHNE 









                
 

Projecte Constructiu d’adequació i millora de la Estació Distribuïdora de la Trinitat (EDT). Fase IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÀLVULES DE PAPALLONA KSB 
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VÀLVULES DE COMPORTA BELGICAST 
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Empresa
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BELGICAST
INTERNACIONAL, S.L.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Los productos de Belgicast son pintados con epoxy en polvo Azul RAL

5015. Esta resina epoxídica está homologada en las más prestigiosas

entidades del agua en el mundo: Holanda (KIWA), Francia (ACS),

Alemania (KTW-W270), USA (NSF), Reino Unido (WRAS), entidades que

realizan ensayos migratorios y de control bacteriológico,... Se adjunta copia

de estos certificados.

Jose Angel Portero
Director de Calidad
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PINTURES CALDERERIA (VICAN) 
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APÈNDIX 2: PLÀNOLS  

 

 





N

S

E

O

PLANTA TER-LLOBREGAT

01

MINA PÚBLICA DE TERRASSA
Carretera BV-1201

C

a

r
r
e

t
e

r
a

 
B

V

-
1

2

0

1

02 03 04 05 06 07

V

D

D

D

V

V

V

V

V

D

V

D

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0 0

+

8

0

0

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

2
+

0
0
0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

2
+

1
0
0

2
+

2
0
0

2

+

3

0

0

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

PK 0+002.16

Arqueta de Derivació

PK 0+062.72

Cabalímetre

PK 0+221.86

Desguás 01

PK 0+648.11

Desguás 02

2+721.54

Arqueta de Connexió

PK 0+354.00

Ventosa 01

0

+

3

0

0

PK 1+168.90

Desguás 03

PK 0+888.88

Ventosa 02

PK 1+657.21

Ventosa 03

PK 2+261.40

Ventosa 04

PK 2+298.22

Desguás 04

LLEGENDA

VENTOSA

DESGUÀS

NOVA CANONADA

D

V

VENTOSA I DESGUÁS

V

D

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

02A

01 01

02A.dwg

0

PLÀNOL EMPLAÇAMENT i INDEX

1:75000

750 1500m

02A.dwg

0

PLÀNOL PLANTA I PERFIL CONJUNT DE LES OBRES

DISTRIBUCIÓ DE FULLS

1:10.000

100 200m





P.K.

DISTANCIA A L'ORIGEN

COTA DE TERRENY

COTA DE RASANT

0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0
.
0

0
0

1
0

0
.
0

0
0

2
0

0
.
0

0
0

3
0

0
.
0

0
0

4
0

0
.
0

0
0

5
0

0
.
0

0
0

6
0

0
.
0

0
0

7
0

0
.
0

0
0

8
0

0
.
0

0
0

9
0

0
.
0

0
0

1
0

0
0

.
0

0
0

1
1

0
0

.
0

0
0

1
2

0
0

.
0

0
0

1
3

0
0

.
0

0
0

1
4

0
0

.
0

0
0

1
5

0
0

.
0

0
0

1
6

0
0

.
0

0
0

1
7

0
0

.
0

0
0

1
8

0
0

.
0

0
0

1
9

0
0

.
0

0
0

2
0

0
0

.
0

0
0

2
1

0
0

.
0

0
0

2
2

0
0

.
0

0
0

2
3

0
0

.
0

0
0

2
4

0
0

.
0

0
0

2
5

0
0

.
0

0
0

2
6

0
0

.
0

0
0

2
7

0
0

.
0

0
0

2
7

2
3

.
7

0
2

6
8

.
5

0
0

6
7

.
4

2
3

6
4

.
7

1
2

6
5

.
1

2
0

5
9

.
9

1
8

5
9

.
2

1
3

5
8

.
1

8
2

5
8

.
5

7
0

5
9

.
8

5
3

6
0

.
0

6
4

5
9

.
5

6
4

5
9

.
0

6
4

5
7

.
7

3
3

5
8

.
0

3
3

5
8

.
3

3
3

5
8

.
6

3
3

5
8

.
9

3
3

6
1

.
1

7
5

6
1

.
5

1
7

6
1

.
8

6
0

6
2

.
2

0
2

6
4

.
2

3
9

6
6

.
9

4
3

6
0

.
5

5
5

6
0

.
8

5
5

6
1

.
1

5
5

6
1

.
4

5
5

6
2

.
1

6
8

6
9

.
0

0
0

7
2

.
4

5

7
1

.
5

9

6
5

.
5

1

6
6

.
2

8

6
3

.
3

5

6
1

.
0

3

6
0

.
8

2

6
1

.
1

2

6
3

.
5

8

6
3

.
6

0

6
2

.
9

3

6
3

.
6

7

6
1

.
6

9

6
2

.
1

2

6
1

.
9

4

6
2

.
3

5

6
2

.
5

4

6
3

.
6

6

6
4

.
0

3

6
4

.
2

3

6
4

.
6

9

6
6

.
3

0

6
8

.
9

3

6
3

.
3

0

6
3

.
5

7

6
3

.
3

3

6
4

.
1

0

6
5

.
1

2

7
3

.
4

4

P.C. 20.00

PK -0+002

Arqueta de Derivació

PK 0+060

Cabalímetre

PK 0+222

Desguás 01

PK 0+648

Desguás 02

2+722

Arqueta de Connexió

PK 0+354

Ventosa 01

PK 1+168

Desguás 03

PK 0+888

Ventosa 02

PK 1+657

Ventosa 03

PK 2+261

Ventosa 04

PK 2+298

Desguás 04

V

D

70.00

V

D

V

D

V

D

V

V

D

V

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

70.00

69.22

02B.dwg

0

PLÀNOL PLANTA I PERFIL CONJUNT DE LES OBRES

PERFIL LONGITUDINAL ESQUEMÀTIC

S/E

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

NOVEMBRE 
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

02B

01 01

LLEGENDA

VENTOSA

DESGUÀS

NOVA CANONADA

D

V

TERRENY

VENTOSA I DESGUÁS

V

D

LÍNEA PIEZOMÈTRICA

Q=1600 m3/h





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 



Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ

PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA

ÀMBIT DEL PROJECTE

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

N

S

EO

MARTORELL

ABRERA

TERRASSA

SABADELL

MOLINS DEL REI

OLESA DE MONTSERRAT

97TOTAL 

INDEX

PLÀNOL EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

PLÀNOLNº 

01

FULLS

1PLÀNOL EMPLAÇAMENT I ÍNDEX01A

PLÀNOL PLANTA I PERFIL CONJUNT DE LES OBRES

1DISTRIBUCIÓ DE FULLS

02

1PERFIL LONGITUDINAL ESQUEMÀTIC

02A

02B

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

7PLANTA GENERAL  . TOPOGRAFIA

03

23PERFILS TRANSVERSALS

03A1

03D

OBRES ESPECIALS

CLAVA BV-1201

05

PAS SOBRE CANAL DESAGUÀS

05A

TRACTAMENTS DEL TERRENY

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I CONTROL

DISTRIBUCIÓ DE CONSUMIDORS

06

RECORREGUT CANALITZACIONS I SAFATES

06A

SECCIONS RASES 

1

3

4

1

1

1

2

1

06B

06C

06D

06E

DISTRIBUCIÓ DE SAFATES I ENLLUMENAT ARQUETES DERIVACIÓ I CABALIMETRE

P&ID

03B
PERFIL LONGITUDINAL

8

PLANTA MOVIMENTS DE TERRES . TOPOGRAFIA

03E

2

ARQUETES 

ARQUETA DERIVACIÓ 

04

ARQUETA CABALÍMETRE

04A

04B

ARQUETES VENTOSES I DESGUASSOS 04C

3

03C1

SECCIONS TIPUS

7

05B

05C

ARQUETA CONNEXIÓ04D

MESURES CORRECTORES07

PLANTA GENERAL07A 7

1
PARCIAL

2
PARCIAL

12
PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

8

6

7

3

3

3

03A2 PLANTA GENERAL  . ORTOFOTOMAPA 7

61

PARCIAL

PLANTA MOVIMENTS DE TERRES . ORTOFOTOMAPA03C2
7

01A.dwg

0

PLÀNOL EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

1:75.000

750 1500m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

01A

01 01



N

S

E

O

PLANTA DEL-LLOBREGAT

01

MINA PÚBLICA DE TERRASSA
Carretera BV-1201

C

a

r
r
e

t
e

r
a

 
B

V

-
1

2

0

1

02 03 04 05 06 07

V

D

D

D

V

V

V

V

V

D

V

D

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0 0

+

8

0

0

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

2
+

0
0
0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

2
+

1
0
0

2
+

2
0
0

2

+

3

0

0

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

PK 0+002.16

Arqueta de Derivació

PK 0+062.72

Cabalímetre

PK 0+221.86

Desguàs 01

PK 0+648.11

Desguàs 02

2+721.54

Arqueta de Connexió

PK 0+354.00

Ventosa 01

0

+

3

0

0

PK 1+168.90

Desguàs 03

PK 0+888.88

Ventosa 02

PK 1+657.21

Ventosa 03

PK 2+261.40

Ventosa 04

PK 2+298.22

Desguàs 04

LLEGENDA

VENTOSA

DESGUÀS

NOVA CANONADA

D

V

VENTOSA I DESGUÀS

V

D

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

02A

01 01

02A.dwg

0

PLÀNOL PLANTA I PERFIL CONJUNT DE LES OBRES

DISTRIBUCIÓ DE FULLS

1:10.000

100 200m



P.K.

DISTANCIA A L'ORIGEN

COTA DE TERRENY

COTA DE RASANT

0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0
.
0

0
0

1
0

0
.
0

0
0

2
0

0
.
0

0
0

3
0

0
.
0

0
0

4
0

0
.
0

0
0

5
0

0
.
0

0
0

6
0

0
.
0

0
0

7
0

0
.
0

0
0

8
0

0
.
0

0
0

9
0

0
.
0

0
0

1
0

0
0

.
0

0
0

1
1

0
0

.
0

0
0

1
2

0
0

.
0

0
0

1
3

0
0

.
0

0
0

1
4

0
0

.
0

0
0

1
5

0
0

.
0

0
0

1
6

0
0

.
0

0
0

1
7

0
0

.
0

0
0

1
8

0
0

.
0

0
0

1
9

0
0

.
0

0
0

2
0

0
0

.
0

0
0

2
1

0
0

.
0

0
0

2
2

0
0

.
0

0
0

2
3

0
0

.
0

0
0

2
4

0
0

.
0

0
0

2
5

0
0

.
0

0
0

2
6

0
0

.
0

0
0

2
7

0
0

.
0

0
0

2
7

2
3

.
7

0
2

6
8

.
5

0
0

6
7

.
4

2
3

6
4

.
7

1
2

6
5

.
1

2
0

5
9

.
9

1
8

5
9

.
2

1
3

5
8

.
1

8
2

5
8

.
5

7
0

5
9

.
8

5
3

6
0

.
0

6
4

5
9

.
5

6
4

5
9

.
0

6
4

5
7

.
7

3
3

5
8

.
0

3
3

5
8

.
3

3
3

5
8

.
6

3
3

5
8

.
9

3
3

6
1

.
1

7
5

6
1

.
5

1
7

6
1

.
8

6
0

6
2

.
2

0
2

6
4

.
2

3
9

6
6

.
9

4
3

6
0

.
5

5
5

6
0

.
8

5
5

6
1

.
1

5
5

6
1

.
4

5
5

6
2

.
1

6
8

6
9

.
0

0
0

7
2

.
4

5

7
1

.
5

9

6
5

.
5

1

6
6

.
2

8

6
3

.
3

5

6
1

.
0

3

6
0

.
8

2

6
1

.
1

2

6
3

.
5

8

6
3

.
6

0

6
2

.
9

3

6
3

.
6

7

6
1

.
6

9

6
2

.
1

2

6
1

.
9

4

6
2

.
3

5

6
2

.
5

4

6
3

.
6

6

6
4

.
0

3

6
4

.
2

3

6
4

.
6

9

6
6

.
3

0

6
8

.
9

3

6
3

.
3

0

6
3

.
5

7

6
3

.
3

3

6
4

.
1

0

6
5

.
1

2

7
3

.
4

4

P.C. 20.00

PK -0+002

Arqueta de Derivació

PK 0+060

Cabalímetre

PK 0+222

Desguás 01

PK 0+648

Desguás 02

2+722

Arqueta de Connexió

PK 0+354

Ventosa 01

PK 1+168

Desguás 03

PK 0+888

Ventosa 02

PK 1+657

Ventosa 03

PK 2+261

Ventosa 04

PK 2+298

Desguás 04

V

D

70.00

V

D

V

D

V

D

V

V

D

V

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

70.00

69.22

02B.dwg

0

PLÀNOL PLANTA I PERFIL CONJUNT DE LES OBRES

PERFIL LONGITUDINAL ESQUEMÀTIC

S/E

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

02B

01 01

LLEGENDA

VENTOSA

DESGUÀS

NOVA CANONADA

D

V

TERRENY

VENTOSA I DESGUÀS

V

D

LÍNIA PIEZOMÈTRICA

Q=1600 m3/h



POU

30 I

24T I

23

10

C6

C6
101

101101 I

12

12

12

12 I

10

30 I
E

TQ6 10 I

12

12 I

13 I

10

10

10 I

12 A6M

12

12

12 I

10101

101 I

10 I

10
10

101

101 I

10 I

10

A 10M

10

10

12 A6M

13A3M

10

10
10 I

12
13

12 A4

13 A2M

1

1

13 A2M
12 A2M

12 A2M

13

13 I

12

13

13

12

12

13 I

13
12

12

13

13

13 I

12

12

12

30

30

30 I

C6

C6

C6

C6

30

30

30 I

33
34

33 I
34 I

10

341

34
33

13

12

12

13

33
34

341

341 I

34 I
33

13

12 I

10

10 I

0

33
34

101 I
TQ3

15

101

101
101

101 I 30 I

30 I

E
TQ6

TQ6

301

15

TC

TC

15 I 10

10 I

BR

PI

12 11B

301

30

10

10

30

301
11B

12

12

11B

301

30

10

10

30

301
11B

12

12 I

11B I

301

30
10

10

30

301

301 I

30 I

10
10

3030

C6

30

30 I
1010

10 I

29

321

31 3210
10

C6

F2

10 I

311
32

32

10
10

TQ3
F2

311 I
32

321
311

29 I

321 I

321 I

321

311
321

30

12 I

13

13

13 I

12

12

12 I

11

11 I

30321

29

29

29 I
30 I

311 I
321 I

C6

TQ6
F2

10 I

31 I
32 I

BR

CORO

10

10

CORO

CORO

10 I

BR

10 I
2929 I

301

301 I

30

30 I

30 I

C6

29 10

10

10 I
29 I

2910

10

29 I
10

10 I
10

29

29 I
10

10 I

10 A1.5

10 A1.5

10 A1.5

10 A1.5

10 A1.5

10 A1.5

10

227

32

321

227

C6

32

321

10

F2

C6

10

TQ6

321

32

227

C6

C6

227

10 I

F2
311 I
321 I

32 I
31 I

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72.00

72.00

72.00

68.00

70.00

70.00

66.00

64.00

62.00

60.00

60.00

62.00

66.02

64.00

62.00

64.00

66.02

68.00

68.00

66.00

66.00

62.00

64.00

62.79

62.36

61.24

64.29

64.36

64.26

65.69

67.14

68.05

72.50

73.00

72.00

60.65

73.75

74.87

74.23

74.46

74.03

70.65

67.78

70.50

69.86

67.46

62.15

62.15

62.29

62.29

70.55

70.15

69.92

68.47

74.98

74.06

72.53

70.65

58.61

58.61

58.63

60.31

65.14

65.14

58.64

67.0968.43

60.30

60.29

60.31

60.30

71.25

73.00

72.72

71.41

71.04

71.34

70.56

71.33

71.60

71.99

71.98

71.72

71.50

71.39

69.90

70.15

70.39

68.70

68.98

70.98

71.22

70.74

71.74

70.67

68.69

68.74

68.86

63.56

66.78

63.32

64.08

63.20

66.58

67.02

63.58

61.72

62.10

72.3172.17

72.24

72.20

72.27

72.25

72.37

72.44

72.54

72.35

72.54

72.54

72.67

72.58

72.86

72.92

73.04

72.97

72.99

73.32

73.34

73.36

73.39

73.35

73.55

73.46

73.30

73.1372.89

72.66

72.98

72.68

72.70

72.76

72.71

72.69

72.75

72.72

72.82

72.76

72.38

72.34

72.31

72.28

72.64
72.6372.44

72.37

72.61

73.44

67.95

64.01

58.63
60.35

60.31

58.64

67.0968.43

68.66

66.61

65.5665.69
65.81

65.99

65.96

65.68

65.3665.51

65.5065.2465.51
65.51

66.2766.13
66.2766.14

65.94

65.43

65.64

65.44

65.31

64.68

64.65
64.65

63.25

62.11

64.90

66.6666.7266.6066.7366.66

66.83

67.15
67.2167.2167.07

66.77

66.82

66.86

66.92

66.9866.97

67.02

67.16

67.09

67.46

67.64

67.67

68.24

68.35
68.1468.28

68.0468.1968.17

67.7067.73

67.45
67.41

67.49

67.26
67.17

67.13

67.12

66.90

66.66

65.72

65.66

65.73

64.82

64.83

64.80

64.61

64.06

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25

64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33
64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.3264.32

64.08

64.34

64.08

64.02

60.94

67.2667.13

67.04

59.99

67.92

65.91

65.83

66.71

68.43

71.83

71.85

62.15

72.63

73.12

72.77

72.07

72.38

72.42

72.49

72.21

72.08

72.05

71.75

72.32

71.75

71.40

71.80

71.82

71.95

72.11

72.12

72.14

71.20

71.06

72.44

72.42

71.68

72.13

70.81
70.83

70.97

70.76

63.80

63.77

63.79

63.74

64.04

64.31

64.26

64.29

64.22

64.14

64.14

64.80

65.14

65.68

66.41

66.51

66.96

65.51

64.75

65.10

65.36

64.56

64.36

64.19

64.61

64.19

63.90

64.27

64.17

64.51

64.71

64.34

64.49

64.78

64.57

64.39

66.39

66.56

64.51

64.33

64.46

64.42

66.42

64.44

64.27

64.37

66.05

64.41

64.47

63.87

64.00

64.00

64.20

66.00

64.13

65.87

66.47

68.02

68.26

68.01

67.34

66.90

66.88

66.9066.78

65.9966.04

65.85

66.13

64.87

63.88

63.22

63.16

63.17

66.45

66.50

66.08

64.33

64.73

65.26

66.48

66.27

67.30

67.31

67.19

67.11

66.75

67.04

66.98

66.88

66.29

66.09

65.05

64.16

63.66

63.87

63.38

63.20

63.15

64.29

67.97

67.94

68.77

70.39

71.67

71.41

71.75

70.67

REPARTIMENT

TORRE DE 

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

2

CH

0+004.33

14.80º

CH

0+201.81

14.00º

CH

0+051.41

72.00º

CH-V

0+353.85

19.00º

CH-V

0+382.16

42.00º

D

V

V

D

V

PK 0+002.16

ARQUETA DERIVACIÓ

PK 0+062.72

CABALÍMETRE

PK 0+225.21

DESGUÀS 01

PK 0+354.00

VENTOSA 01

4

0

9

8

5

2

.
2

8

,
 
4

5

9

5

6

7

6

.
6

5

4

0

9

8

5

5

.
8

7

,
 
4

5

9

5

6

7

6

.
8

9

4

0

9

8

5

6

.
4

7

,
 
4

5

9

5

6

6

8

.
0

1

4

0

9

8

5

2

.
8

8

,
 
4

5

9

5

6

6

7

.
7

7

4

0

9

9

0

0

.
0

7

,
 
4

5

9

5

6

5

0

.
0

3

4

0

9

9

0

3

.
2

0

,
 
4

5

9

5

6

5

5

.
6

2

4

0

9

9

0

8

.
8

1

,
 
4

5

9

5

6

5

2

.
4

7

4

0

9

9

0

5

.
6

7

,
 
4

5

9

5

6

4

6

.
8

9

R

E

C

T

A

0

+

0

0

4

.

0

9

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

8

0

+

0

0

4

.

5

7

0

R

=

1

.

8

R

E

C

T

A

0

+

0

5

0

.

4

6

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0

+

0

5

2

.
3

5

1

R

=

1

.
5

R

E

C

T

A

0

+

2

0

1

.
6

3

5

R

E

C

T

A

R

=

1

.
5

0

+

2

0

1

.

9

9

0
R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

0

+

3

5

3

.

6

0

4
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

3
5
4
.
1
0
3

R
=

1
.
5

R
E

C
T

A

0
+

3
8
1
.
6
0
5

R
E

C
T

A

R
=

1
.
5

0

+

3

8

2

.

7

1

4

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

01 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

1



13 I

10

10

10

10

10 I

10

10

10

10 I

C6

C6

10

10

C6

C6

C6

10

10 I

30 I

30

30

30

30 I

16

16
16 I

13

29

29

29 I

13

13

13

13 I

16

16

16

16

16

16 I

C6

10

10

10 I

11

101

301

30

10

E T5

30

301

EP4

11

101

101

301

30

10
10 I

10

10
10

10

30

301

11 I

101 I
TQ3

15

101

101
101

101 I 30 I

30 I

E
TQ6

TQ6

10

30

301

15

TC

TC

15 I 10
10 I

BR

PI

12 11B

301

30

10

10

30

301
11B

12

12

11B
301

30

10

10

30

13

0

0

0

0

0

0

0

POU

62.00

64.00

64.00

62.00

62.00

62.00

62.00

60.00

60.00

62.00

64.00

63.76

62.36

61.24

60.98

60.36

64.16

64.08

64.29

64.36

64.26

64.01

63.98

61.10

61.83

61.43

61.19

60.83

62.11

64.06

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25

64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33
64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.19
64.18

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.3264.32

64.08

64.34

64.08

64.02

64.05

64.07

64.05

64.11

64.03
64.24

63.77

64.01

64.04

64.01

64.00

64.02

64.03

64.07

64.02

64.01

64.04

64.0764.04

64.04

64.03

64.03

64.03

64.06

62.03

60.94

59.99

60.86

61.03

60.64

64.84

64.28

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

63.71

63.32

62.98

62.90

62.55

62.42

62.59

62.69

62.23

62.01

61.80

61.67

61.28

61.33

61.63

61.81

61.33

61.15

60.97

60.73

60.40

60.27

60.18

60.31

60.53

60.73

61.17

60.63

60.20

59.92

60.30

60.29

60.40

60.69

60.62

60.09

60.09

60.11

59.95

59.32

62.93

62.35

62.20

62.44

62.45

62.14

61.00

60.68

60.61

62.07

61.94

61.60

61.99

61.42

61.46

61.24

62.03

61.69

61.52

61.73

62.40

62.43

62.41

61.73

61.67

61.50

62.87

62.88

61.88

62.87

62.02

61.98

60.97

61.16

61.24

61.25

61.20

61.18

61.70

62.04

61.51

60.95

60.99

61.02

60.69

60.63

60.91

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
1

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

CH

0+810.23

18.60º

CH-V

0+538.24

64.00º

D

PK 0+648.11

DESGUÀS 02

0

+

5

3

7

.

3

9

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0

+

5

3

9

.

0

8

5

R

=

1

.

5
R

E

C

T

A

0

+

8

0

9

.

9

8

9
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

8
1
0
.
4
7
6

R

=
1
.
5

R

E
C

T
A

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0

0

+

8

0

0

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

02 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

2



C6

10

10

10 I

C6

16 I

16 I

12

12

12

12

12 I

13

121

13

13

121

121

13

12 I

13 I

121 I

131 I

121

13

121
13

13

121

13

13
121

121

13 I 121 I
12

12 I

13 I

121

121

121 I

13

12

13

13

12 I

12 I

12 I

13 I

30

11

30

30

301

301

301

30
30

11
301

30

30

301

11

A 10M

A 10M

11
301

30

30

301

11

A 10M

A 10M

11
301 I

301 I

11

30

30

11

11

30

30 I

11 I

13

13

12 A2M

13 A2M

13

13 I

13

11 I

10

10 I

23

10 I

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 I

13

13

POU

64.00

64.00

62.00

66.00

64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

62.00

65.25

65.99

65.38

62.53

61.88

61.54

65.49

63.88

63.45

65.87

63.98

63.88

63.55

65.23

64.24

61.54

66.14

63.15

63.70

63.79

63.99

62.02

62.12

63.10

62.57

62.55

62.48

62.30

62.40

62.88

60.98

61.79

61.84

61.63

61.60

61.63

61.79

61.85

62.04

62.88

63.49

62.88

62.52

62.37

62.67

62.67

63.06

63.30

63.51

63.40

63.47

63.66

63.75

64.50

65.14

65.20

64.30

64.31

64.25

63.87

63.75

64.28

63.9063.85

64.36

63.79

63.47

63.97

63.61

63.49

63.48

63.51

63.82

63.32

63.20

63.68

63.26

63.20

62.77

62.84

63.19

62.98

62.76

62.56

62.67

62.97

62.91

62.94

62.92

63.10

62.94

62.96

65.11

64.78

64.50

62.57

62.16

62.67

61.66

61.33

60.99

61.02

60.87

63.24

61.77

61.06

61.25

61.08

59.65

61.34

61.41

61.4461.44

61.14

61.47

63.35

61.35

61.13

61.31

61.06

60.51

66.45

61.10

61.21

63.60

61.45

61.51

61.85

61.98

63.03

62.88

63.93

64.04

64.01

63.89

63.04

62.81

63.77

64.98

65.30

64.63

64.56

65.27

65.52

64.84

64.28

63.86

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
2

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

CH

1+139.96

13.72º

CH

0+958.65

38.55º

CH

1+160.89

48.00º

CH

1+099.72

5.85º

D

V

PK 1+168.90

DESGUÀS 03

PK 0+888.88

VENTOSA 02

0

+

8

0

9

.

9

8

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

8
1
0
.
4
7
6

R

=
1
.
5

R

E
C

T
A

0
+

9
5
7
.
5
6
0

R

E
C

T
A

R

=
1
.
5

0

+

9

5

8

.

5

7

0
R

=

1

.

5
R

E

C

T

A

1

+

0

9

9

.

6

4

6
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1

+

0

9

9

.

7

9

9

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

1

3

9

.

7

8

6

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1

+

1

4

0

.

1

4

5

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

1

6

0

.

2

6

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1
+

1
6
1
.
5
1
7

R

=

1
.
5

R

E

C

T

A

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

03 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

3



16

16

16

16 I

13

13

13

13 I

12

13 I

13 I

16

16

12 I

16

16 I

12

12

12

13

13

13

13

13

13

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

62.00

62.00

62.0062.00

62.70

62.71

62.75

62.59

62.15

62.25

62.22

62.31

61.98

62.14

62.18

62.11

63.82

63.80

63.97

63.19

63.16

63.33

63.19

63.16

63.33

63.68

63.66

63.83

62.22

62.31

62.35

62.21

62.15

62.32

62.31

62.32

62.48

62.28

62.30

62.21

62.58

62.44

63.69

62.41

62.43

63.20

63.18

63.82

61.81

61.90

61.94

62.02

61.68

61.70

61.68

61.72

61.68

61.70

61.63

61.67

61.70

61.82

61.78

61.78

61.80

61.85

61.88

61.99

61.75

61.75

61.90

62.07

62.13

61.99

62.28

62.24

62.26

62.14

62.06

62.10

62.19

62.06

61.90

62.05

62.09

62.06

62.01

61.92

61.91

61.52

61.41

61.63

61.81

61.90

61.79

61.84

61.63

61.60

61.63

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

04 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

4



16

16

16

16

10

10

C6

C6

C6

10 I

16 I

16

16 I

16

16

16

16 I

13 A2M

23 A2M
13 A2M

23

16

16

16

16

16 I

NO MARGE
13 A2M

13 A2M

13 A2M

13 A2M

15 I

1515 I

13 A2M

13 A2M

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

0

0

0

0

64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

64.29

64.29

64.24

64.08

63.58

63.40

63.39

63.83

63.91

64.04

64.13

64.22

64.15

60.38

60.41

60.53

60.28

59.95

63.22

63.25

63.37

63.12

62.79

62.70

62.78

63.01

63.15

63.31

63.36

63.48

65.02

65.06

64.98

64.95

64.94

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.4464.2864.50

64.31

64.09

63.98

64.06

64.01

64.18

64.17

64.16

64.21

64.01

64.02

63.89

63.39

63.99

64.22

64.07

64.09

64.09

64.14

64.07

64.06

64.07

63.96

63.97

63.96

63.85

63.95

63.91

63.94

64.00

63.91

63.85

63.80

63.63

63.74

63.82

63.85

63.74

63.57

63.57

63.49

63.26

63.41

63.41

63.30

63.28

63.19

62.48

62.57

64.27

64.27

64.27

62.26

62.30

62.81

63.06

62.94

62.91

62.84

62.78

62.57

62.31

62.22

62.31

62.35

62.21

Llobregat

Captació al Riu

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CH

1+737.12

43.00º

CH-V

1+657.35

43.70º

V

PK 1+657.21

VENTOSA 03

1
+

6
5
6
.
7
7
7

R

E

C

T

A

R

=
1
.
5

1

+

6

5

7

.

9

2

1

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

7

3

6

.

5

5

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1
+

7
3
7
.
6
8
4

R

=
1
.
5

R

E

C

T
A

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

05 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

5



13 A2M

13 A2M

13 A2M

13

12 I

13 I

13 A2M

12

12 A2M

12

12

13 I

12

12

12

12 I

13

13
13 I12

12
12

12

12

12

12 A2M

12 A2M

12 A2M

12 A2M

13

13

12 A2M

12 A2M

13

13

13

12 I

12

12

12

12 I

12

12

12

12

12

10

10

10

10 I

12

12

12

A

12

12

12

13 I

13 I12

12 I

12

12

12

10
10

10
10 I

12 I

12

12

12 I

13

13

13

13

13 I

12

12

12

12

12 I

13

12

12

12

12

12

13

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

68.00

68.00

70.00

68.00

66.00

64.00

63.40

63.35

63.33

64.78

64.30

63.32

63.27

63.20

63.31

63.78

63.28

63.25

64.04

64.13

64.22

64.15

68.99

69.25

69.95

70.05

69.95

69.80

69.75

69.60

67.84

64.95

64.94

64.87

64.92

65.11

67.99

69.66

69.63

69.54

69.75

69.73

69.73

69.82

69.31

68.83

68.64

68.26

67.72

67.65

67.98

68.22

68.29

68.30

68.31

68.39

68.36

68.42

68.62

68.73

68.75

68.74
68.11

68.16

68.81

69.23

68.83

68.69

68.80

68.76

68.54

68.50

68.59

68.53

68.63

68.70
68.60

68.58

68.28

68.53

68.66

68.88

68.85

68.97

69.25

69.10

68.75

68.67

68.50

68.46

67.83

68.15

68.45

67.29

67.46

67.53

67.24

66.79

66.45

65.99

66.43

67.03

67.21

66.27

65.90

65.57

65.36

64.84

65.03

65.43

65.75

65.45

65.26

64.63

64.6164.41

64.67

64.91

65.02

64.90

64.66

64.35

64.29

64.25

64.17

64.22

64.28

64.32
63.35

63.32

63.42

64.20

64.37

64.42

64.41

63.50

64.66

64.82

64.83

65.11

64.11

64.13

65.12

63.92

63.87

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.28

TORRENT

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
7

CH

2+155.24

16.73º

CH-V

2+261.56

17.47º

V

D

PK 2+261.40

VENTOSA 04

PK 2+298.22

DESGUÀS 04

2
+

1
5
5
.
0
2
2

R

E

C

T
A

R

=
1
.
5

2
+

1
5
5
.
4
6
0

R

=

1

.
5

R

E

C

T

A

2
+

2
6
1
.
3
3
1

R

E

C

T

A

R

=

1

.
5

2

+

2

6

1

.

7

8

8

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

06 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

6



A 4M A 4M

C6C6

C6
C6

10

10

10

10 I

14

14

14

14 I

A

A

A

A

A

12

12

12

12 I

13

13

13 I

22

22 I

13

13 I

22

14

14

14

14 I
14 I12

12

12

12

12 I

12

13

10

12

10

12

10

12

10

12

10

12 I
10 I

BR

22

22

22

22

22
22 I

10
10 I

10

10
10 I

13 I

13 I

ENTRA2

10 I

10 I

13

13 I

BR

BR

10

10

10 I

10

10

10 I

BR

15
15

C6

13

13

10

10

13

13 I

10

10 I

BR

12

PI

12

PI

12

12

12 I

13

12

13

C6

C612

13

13 I
12 I

13

33
34

34
33

13

13 I

34

34 I

BR

12

0

0

12

13

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Insertado

Insertado

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

66.00

74.00

70.00

68.00

64.80

64.85

63.31

63.78

63.28

63.69

63.20

63.25

63.40

63.89

63.33

63.79

63.30

63.27

63.00

63.04

63.59

64.39

62.79

62.77

63.46

63.24

63.06

62.81

63.25

63.25

62.70

62.18

63.69

62.20

63.69

63.19

63.25

63.69

63.07

63.15

63.25

63.19

63.69

73.65

73.20

72.89

64.14

64.28

64.35
64.18

64.13

64.42

64.64

63.74

63.64

63.58

64.22

63.92

63.72

63.61

73.54

73.45

73.45

73.31

73.36

72.67

72.83

72.97

73.02

73.42

73.42

73.26

74.10

73.77

73.55

73.86

73.43

73.37

73.23

73.68

72.92

73.30

73.32

73.48

73.68

73.72

73.72

73.33

68.84

69.32

69.44

69.52

69.09

68.93

68.88

68.89

68.75

68.95

70.32

64.53

64.08

64.05

65.25

65.10

64.66

64.18

63.81

63.78

63.97

64.14

64.17

64.00

63.88

64.00

64.28

64.11

64.02

64.12

64.08

64.22

63.87

63.40

64.11

64.18

64.19

64.43

64.50

64.67

64.01

63.76

63.60

63.34

63.29

63.00

63.06

62.93

63.52

63.15

62.97

63.52

63.69

64.16

63.76

64.33

64.05

64.60

64.45

64.59

64.53

64.60

64.84

64.66

64.71

64.71

64.61

64.79

64.60

64.65

64.64

64.64

64.53

64.51

64.01

63.69

64.73

68.65

68.46

68.79

68.55

68.93

68.87

68.90

68.64

68.96

68.43

68.78

68.66

67.93

64.31

64.13

64.1464.02

63.60
63.4963.49

63.49 63.48

63.52

63.49

64.89

64.45

64.72

64.33

64.22

63.97

64.57

64.45

63.97

64.70

64.35

64.31

64.15

64.25

64.26

64.81

64.10

64.79

64.17

63.53

63.40

63.36

63.37

64.05

63.89

64.16

63.98

64.59

64.59

64.54
64.54

64.08

64.17

64.24

64.23

63.94

63.80

63.94

63.94

63.45

63.89

Llobregat

Captació al Riu

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CH

2+654.98

57.05º

CH

2+432.23

31.33º

CH-V

2+717.69

30.00º

V

2+721.54

ARQUETA CONNEXIÓ

4

0

9

3

7

7

.
9

1

,
 
4

5

9

8

1

0

6

.
6

6

4

0

9

3

8

3

.
6

1

,
 
4

5

9

8

1

0

7

.
7

6

4

0

9

3

8

4

.
6

7

,
 
4

5

9

8

1

0

2

.
2

6

4

0

9

3

7

8

.
9

8

,
 
4

5

9

8

1

0

1

.
1

6

2

+

4

3

1

.

8

2

7

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

2
+

4
3
2
.
6
4
8

R
=

1
.
5

R
E

C
T

A

2
+

6
5
4
.
2
4
3

R
E

C
T

A

R
=

1
.
5

2

+

6

5

5

.

7

3

2

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

2

+

7

1

7

.

2

9

5

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

2+718.090

R=1.5

RECTA

2+723.702

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A1.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A1

07 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

LÍMIT ZONA PEIN

7



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

2

CH

0+004.33

14.80º

CH

0+201.81

14.00º

CH

0+051.41

72.00º

CH-V

0+353.85

19.00º

CH-V

0+382.16

42.00º

D

V

V

D

V

PK 0+002.16

ARQUETA DERIVACIÓ

PK 0+062.72

CABALÍMETRE

PK 0+225.21

DESGUÀS 01

PK 0+354.00

VENTOSA 01

4

0

9

8

5

2

.
2

8

,
 
4

5

9

5

6

7

6

.
6

5

4

0

9

8

5

5

.
8

7

,
 
4

5

9

5

6

7

6

.
8

9

4

0

9

8

5

6

.
4

7

,
 
4

5

9

5

6

6

8

.
0

1

4

0

9

8

5

2

.
8

8

,
 
4

5

9

5

6

6

7

.
7

7

4

0

9

9

0

0

.
0

7

,
 
4

5

9

5

6

5

0

.
0

3

4

0

9

9

0

3

.
2

0

,
 
4

5

9

5

6

5

5

.
6

2

4

0

9

9

0

8

.
8

1

,
 
4

5

9

5

6

5

2

.
4

7

4

0

9

9

0

5

.
6

7

,
 
4

5

9

5

6

4

6

.
8

9

R

E

C

T

A

0

+

0

0

4

.

0

9

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

8

0

+

0

0

4

.

5

7

0

R

=

1

.

8

R

E

C

T

A

0

+

0

5

0

.

4

6

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0

+

0

5

2

.
3

5

1

R

=

1

.
5

R

E

C

T

A

0

+

2

0

1

.
6

3

5

R

E

C

T

A

R

=

1

.
5

0

+

2

0

1

.

9

9

0
R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

0

+

3

5

3

.

6

0

4
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

3
5
4
.
1
0
3

R
=

1
.
5

R
E

C
T

A

0
+

3
8
1
.
6
0
5

R
E

C
T

A

R
=

1
.
5

0

+

3

8

2

.

7

1

4

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

01 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

1



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
1

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

CH

0+810.23

18.60º

CH-V

0+538.24

64.00º

D

PK 0+648.11

DESGUÀS 02

0

+

5

3

7

.

3

9

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0

+

5

3

9

.

0

8

5

R

=

1

.

5
R

E

C

T

A

0

+

8

0

9

.

9

8

9
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

8
1
0
.
4
7
6

R

=
1
.
5

R

E
C

T
A

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0

0

+

8

0

0

Llobregat

Captació al Riu

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

02 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

2



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
2

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

CH

1+139.96

13.72º

CH

0+958.65

38.55º

CH

1+160.89

48.00º

CH

1+099.72

5.85º

D

V

PK 1+168.90

DESGUÀS 03

PK 0+888.88

VENTOSA 02

0

+

8

0

9

.

9

8

9

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

0
+

8
1
0
.
4
7
6

R

=
1
.
5

R

E
C

T
A

0
+

9
5
7
.
5
6
0

R

E
C

T
A

R

=
1
.
5

0

+

9

5

8

.

5

7

0
R

=

1

.

5
R

E

C

T

A

1

+

0

9

9

.

6

4

6
R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1

+

0

9

9

.

7

9

9

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

1

3

9

.

7

8

6

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1

+

1

4

0

.

1

4

5

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

1

6

0

.

2

6

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1
+

1
6
1
.
5
1
7

R

=

1
.
5

R

E

C

T

A

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

Llobregat

Captació al Riu

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

03 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

3



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

Llobregat

Captació al Riu

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

04 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

4



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CH

1+737.12

43.00º

CH-V

1+657.35

43.70º

V

PK 1+657.21

VENTOSA 03

1
+

6
5
6
.
7
7
7

R

E

C

T

A

R

=
1
.
5

1

+

6

5

7

.

9

2

1

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

1

+

7

3

6

.

5

5

8

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

1
+

7
3
7
.
6
8
4

R

=
1
.
5

R

E

C

T
A

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

Llobregat

Captació al Riu

Llobregat

Captació al Riu

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

05 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

5



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
7

CH

2+155.24

16.73º

CH-V

2+261.56

17.47º

V

D

PK 2+261.40

VENTOSA 04

PK 2+298.22

DESGUÀS 04

2
+

1
5
5
.
0
2
2

R

E

C

T
A

R

=
1
.
5

2
+

1
5
5
.
4
6
0

R

=

1

.
5

R

E

C

T

A

2
+

2
6
1
.
3
3
1

R

E

C

T

A

R

=

1

.
5

2

+

2

6

1

.

7

8

8

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

Llobregat

Captació al Riu

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

06 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

6



N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

CH

2+654.98

57.05º

CH

2+432.23

31.33º

CH-V

2+717.69

30.00º

V

2+721.54

ARQUETA CONNEXIÓ

4

0

9

3

7

7

.
9

1

,
 
4

5

9

8

1

0

6

.
6

6

4

0

9

3

8

3

.
6

1

,
 
4

5

9

8

1

0

7

.
7

6

4

0

9

3

8

4

.
6

7

,
 
4

5

9

8

1

0

2

.
2

6

4

0

9

3

7

8

.
9

8

,
 
4

5

9

8

1

0

1

.
1

6

2

+

4

3

1

.

8

2

7

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

2
+

4
3
2
.
6
4
8

R
=

1
.
5

R
E

C
T

A

2
+

6
5
4
.
2
4
3

R
E

C
T

A

R
=

1
.
5

2

+

6

5

5

.

7

3

2

R

=

1

.

5

R

E

C

T

A

2

+

7

1

7

.

2

9

5

R

E

C

T

A

R

=

1

.

5

2+718.090

R=1.5

RECTA

2+723.702

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

Llobregat

Captació al Riu

PTLL-ABRERA

Actual Canonada

03A2.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

PLANTA GENERAL . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03A2

07 07

LLEGENDA

CANONADES I MATERIALS

COLZES HORIZONTALS

DESGUÀS

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CH

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

CAPTACIÓ AL RIU LLOBREGAT AIGÜES AMUNT DE LA MAGAROLA 

CALDERERIA

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

I CONDUCCIÓ A I'ETAP LLOBREGAT

LÍMIT ZONA PEIN

ACTUAL CANONADA PTTLL - ABRERA

7



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

0+000 0+100 0+200 0+300

55.00

60.00

65.00

0
.
0
0
0

2
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0

8
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0

1
2
0
.
0
0
0

1
4
0
.
0
0
0

1
6
0
.
0
0
0

1
8
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0

2
4
0
.
0
0
0

2
6
0
.
0
0
0

2
8
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0

3
2
0
.
0
0
0

3
4
0
.
0
0
0

3
5
0
.
0
0
0

6
8
.
5
0
0

6
7
.
5
3
1

6
7
.
4
2
3

6
7
.
3
1
4

6
6
.
9
4
2

6
6
.
1
9
9

6
5
.
4
5
5

6
4
.
7
1
2

6
3
.
9
6
9

6
4
.
9
4
0

6
5
.
0
0
0

6
5
.
0
6
0

6
5
.
1
2
0

6
5
.
1
8
0

6
5
.
2
4
0

6
5
.
5
9
9

7
2
.
4
5

7
2
.
3
3

7
1
.
6
1

7
1
.
2
0

7
0
.
9
2

7
1
.
5
9

7
1
.
5
9

6
9
.
5
3

6
8
.
7
8

6
6
.
2
4

6
5
.
5
1

6
5
.
3
4

6
5
.
2
2

6
7
.
1
5

6
6
.
5
5

6
6
.
2
8

6
6
.
0
8

6
5
.
2
3

6
5
.
8
9

3
.
9
5

3
.
3
9

4
.
1
7

4
.
2
7

2
.
5
9

2
.
5
8

0
.
7
9

1
.
3
7

2
.
1
5

1
.
8
6

RECTA

R=1.800

RECTA

R=1.500

RECTA

R=1.500

RECTA

-4.47% -0.54% -3.72% 20.16% 0.30% 10.57%

en 40.00 m. en 67.10 m. en 89.99 m. en 4.64 m. en 119.75 m. en 6.83 m.

RA=0.000 RA=0.000

RA=1.500

RA=1.500

RA=1.500

V

D

PK 0+225.21

Desguàs 01

CT

DN110 PVC

PK 0+021.17

CT

DN110 PVC

PK 0+045.20

CT

DN110 PVC

PK 0+075.30

IF

DN1000 PEAD

PK 0+218.23

CS

DN900 PRFV

PK 0+243.87

CS

DN800 PRFV

PK 0+247.23

ELE

DN110 PVC

PK 0+155.07

0.50

0.50

0.50

0.50

5.30

5.40

2.00

2.00

D

V

PK 0+002.16

Arqueta Derivació

70.00

Cabalímetre

V. PK 0+062.90

D. PK 0+060.96

1
.
2
6

1
6
9
.
3
0
0

1
8
3
.
4
6
0

2
1
.
6
0
0

3
7
.
6
0
0

2
0
3
.
3
2
0

2
1
6
.
2
3
0

2
2
5
.
2
4
0

1
.
7
5

1
.
1
2

2
5
1
.
0
0
0

IMT

DN1000 PEAD

PK 0+222.86

2
.
0
2

0
.
8
5

6
7
.
6
0
7

6
6
.
7
1
4

6
7
.
2
0
1

4
.
7
3

4
.
9
0

4
.
0
0

acer DN 1200 e=8mm

5
3
.
5
0
0

6
4
.
8
0
0

acer DN 1000 e=7mm acer DN 1000 e=7mm

0
.
5
3

DN 1500

Clava amb camisa

desguàs

Pas sobre canal

CV

0+230.82

11.23º

CV

0+131.70

1.82º

CV

0+060.96

24.52º

CV

0+062.90

24.52º

CV

0+225.21

13.53º

CV

0+346.79

5.86º

CV

0+040.00

12.48º

2
6
3
.
6
0
0

-0.50%

en 13.00 m.

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

01 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

0+400 0+500 0+600 0+700

50.00

55.00

60.00

65.00

3
5
0
.
0

0
0

3
6
0
.
0

0
0

3
8
0
.
0

0
0

4
0
0
.
0
0
0

4
2
0
.
0

0
0

4
4
0
.
0

0
0

4
6
0
.
0

0
0

4
8
0
.
0

0
0

5
0
0
.
0
0
0

5
2
0
.
0

0
0

5
4
0
.
0

0
0

5
6
0
.
0

0
0

5
8
0
.
0

0
0

6
0
0
.
0
0
0

6
2
0
.
0

0
0

6
4
0
.
0

0
0

6
6
0
.
0

0
0

6
8
0
.
0

0
0

7
0
0
.
0
0
0

6
5

.
5
9
9

6
5

.
8
9

0

6
2

.
0
4

2

5
9
.
9
1

8

5
9

.
7
7
7

5
9

.
6
3
6

5
9

.
4
9
5

5
9

.
3
5
4

5
9
.
2
1

3

5
9
.
0

7
1

5
8
.
9
2

1

5
8

.
6
7
4

5
8

.
4
2
8

5
8
.
1
8

2

5
7

.
9
3
6

5
7

.
6
9

0

5
7
.
8
1

5

5
8
.
1
9

2

5
8

.
5
7

0

6
5

.
8
9

6
7

.
4
9

6
2

.
9
4

6
3

.
3
5

6
2
.
4
1

6
1
.
0
1

6
0
.
6
3

6
0
.
8
9

6
1
.
0

3

6
1
.
3
7

6
1
.
6
7

6
2

.
3
2

6
1
.
7
7

6
0
.
8
2

6
0
.
2
6

6
0
.
0

0

6
0
.
5

0

6
0
.
8

1

6
1
.
1

2

0
.
2
9

3
.
4
3

2
.
6
3

0
.
4
8

1
.
8
2

2
.
3
0

2
.
7
5

3
.
6
5

3
.
3
5

2
.
6
4

2
.
3
3

2
.
3
1

2
.
6
8

2
.
6
2

2
.
5
5

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA

R=1.500

RECTA

10.57% -1.78% -95.38% -0.71% -1.23% 1.89%

en 6.83 m. en 21.80 m. en 4.97 m. en 155.46 m. en 109.96 m. en 113.71 m.

RA=1.500 RA=1.500

RA=1.500

RA=0.000 RA=0.000

V

PK 0+648.11

Desguàs 02

PK 0+353.79

Ventosa 01

IPE

DN1700 FACX

PK 0+375.44

IPE

DN1700 FACX

PK 0+372.51

CS

DN800 PRFV

PK 0+391.79

CT

DN110 PVC

PK 0+621.96

2.50

0.50

3.00
0.50

0.50

D

6
6
.
0
0

0
6

6
.
4
3

6
4

.
3
1

3
5
4
.
0
0
0

3
7
4
.
8
0
0

3
8
1
.
7
0
0

4
3
5
.
3
0
0

4
.
6
0

0
.
6
4

0
.
8
8

CT

DN110 PVC

PK 0+457.26

IMT

DN1000 PEAD

PK 0+427.83

acer DN 1000 e=7mm

0
.
4
2

CV

0+376.27

42.63º

CV

0+648.11

1.79º

CH-V

0+353.79

7.05º

CH-V

0+382.09

43.24º

CH-V

0+538.15

0.3º

3
6
1
.
7
0
0

5
0
7
.
5
0
0

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

02 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

0+700 0+800 0+900 1+000

55.00

60.00

65.00

70.00

7
0
0
.
0
0
0

7
2
0
.
0
0
0

7
4
0
.
0
0
0

7
6
0
.
0
0
0

7
8
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0

8
2
0
.
0
0
0

8
4
0
.
0
0
0

8
6
0
.
0
0
0

8
8
0
.
0
0
0

9
0
0
.
0
0
0

9
2
0
.
0
0
0

9
4
0
.
0
0
0

9
6
0
.
0
0
0

9
8
0
.
0
0
0

0
.
0
0
0

2
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0

5
8
.
5
7
0

5
8
.
9
4
8

5
9
.
3
2
6

5
9
.
7
0
4

5
9
.
7
9
3

5
9
.
8
5
3

5
9
.
9
1
3

5
9
.
9
7
3

6
0
.
0
3
3

6
0
.
0
9
3

6
0
.
0
6
4

5
9
.
9
6
4

5
9
.
8
6
4

5
9
.
7
6
4

5
9
.
6
6
4

5
9
.
5
6
4

5
9
.
4
6
4

5
9
.
3
6
4

5
9
.
3
1
4

6
1
.
1
2

6
1
.
5
1

6
2
.
0
2

6
2
.
5
6

6
3
.
1
2

6
3
.
5
8

6
4
.
0
1

6
4
.
3
5

6
4
.
6
1

6
4
.
3
0

6
3
.
6
0

6
3
.
2
1

6
3
.
4
1

6
3
.
7
1

6
4
.
8
3

6
2
.
9
3

6
3
.
0
8

6
3
.
3
1

6
3
.
4
2

2
.
5
5

2
.
5
6

2
.
7
0

2
.
8
5

3
.
3
3

3
.
7
3

4
.
1
0

4
.
3
8

4
.
5
8

4
.
2
1

3
.
5
4

3
.
2
4

3
.
5
4

3
.
9
5

5
.
1
7

3
.
3
6

3
.
6
2

3
.
9
4

4
.
1
0

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA

1.89% 0.30% -0.50%

en 113.71 m. en 127.06 m. en 271.78 m.

RA=0.000 RA=0.000

PK 0+888.88

Ventosa 02

CT

DN110 PVC

PK 0+714.51

EDAR

DN850

PK 0+769.82

EDAR

DN850

PK 0+998.63

0.50

0.30

3.50

V

acer DN 1000 e=7mm

CV

0+761.82

0.91º

CV

0+888.88

0.46º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

03 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

1+100 1+200 1+300 1+400

50.00

55.00

60.00

65.00

5
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0

8
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0

1
2
0
.
0
0
0

1
4
0
.
0
0
0

1
6
0
.
0
0
0

1
8
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0

2
4
0
.
0
0
0

2
6
0
.
0
0
0

2
8
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0

3
2
0
.
0
0
0

3
4
0
.
0
0
0

3
6
0
.
0
0
0

3
8
0
.
0
0
0

4
0
0
.
0
0
0

5
9
.
3
1
4

5
9
.
2
6
4

5
9
.
1
6
4

5
9
.
0
6
4

5
8
.
9
6
4

5
8
.
8
6
4

5
8
.
7
6
4

5
7
.
6
7
3

5
7
.
7
3
3

5
7
.
7
9
3

5
7
.
8
5
3

5
7
.
9
1
3

5
7
.
9
7
3

5
8
.
0
3
3

5
8
.
0
9
3

5
8
.
1
5
3

5
8
.
2
1
3

5
8
.
2
7
3

5
8
.
3
3
3

6
3
.
4
2

6
3
.
4
9

6
3
.
9
7

6
3
.
6
7

6
3
.
2
5

6
2
.
8
4

6
2
.
3
2

6
1
.
9
3

6
1
.
6
9

6
1
.
6
3

6
1
.
6
7

6
1
.
9
1

6
2
.
0
5

6
2
.
1
2

6
2
.
2
3

6
2
.
2
0

6
2
.
1
5

6
2
.
1
0

6
1
.
9
4

4
.
1
0

4
.
2
3

4
.
8
0

4
.
6
1

4
.
2
8

3
.
9
7

3
.
5
5

4
.
2
6

3
.
9
6

3
.
8
3

3
.
8
1

4
.
0
0

4
.
0
8

4
.
0
8

4
.
1
3

4
.
0
5

3
.
9
4

3
.
8
2

3
.
6
1

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA

R=1.500

RECTA

-0.50% -13.78% 0.30%

en 271.78 m. en 7.93 m. en 471.68 m.

RA=1.500

PK 1+168.89

Desguàs 03

EDAR

DN850

PK 1+180.00

1.06

D

acer DN 1000 e=7mm

CV

1+160.75

7.56º

CV

1+168.89

8.02º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

04 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

1+400 1+500 1+600 1+700

55.00

60.00

65.00

70.00

4
0
0
.
0
0
0

4
2
0
.
0
0
0

4
4
0
.
0
0
0

4
6
0
.
0
0
0

4
8
0
.
0
0
0

5
0
0
.
0
0
0

5
2
0
.
0
0
0

5
4
0
.
0
0
0

5
6
0
.
0
0
0

5
8
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0

6
2
0
.
0
0
0

6
4
0
.
0
0
0

6
6
0
.
0
0
0

6
8
0
.
0
0
0

7
0
0
.
0
0
0

7
2
0
.
0
0
0

7
4
0
.
0
0
0

7
5
0
.
0
0
0

5
8
.
3
3
3

5
8
.
3
9
3

5
8
.
4
5
3

5
8
.
5
1
3

5
8
.
5
7
3

5
8
.
6
3
3

5
8
.
6
9
3

5
8
.
7
5
3

5
8
.
8
1
3

5
8
.
8
7
3

5
8
.
9
3
3

5
8
.
9
9
3

5
9
.
0
5
3

6
1
.
0
3
8

6
1
.
1
0
7

6
1
.
1
7
5

6
1
.
2
4
3

6
1
.
3
1
2

6
1
.
3
4
6

6
1
.
9
4

6
1
.
7
7

6
1
.
7
0

6
1
.
8
5

6
2
.
7
6

6
2
.
3
5

6
2
.
3
0

6
2
.
3
2

6
2
.
3
1

6
2
.
3
8

6
2
.
5
4

6
2
.
6
0

6
1
.
9
4

6
3
.
3
4

6
3
.
4
5

6
3
.
6
6

6
3
.
7
2

6
3
.
7
9

6
3
.
8
3

3
.
6
1

3
.
3
7

3
.
2
4

3
.
3
4

4
.
1
9

3
.
7
1

3
.
6
0

3
.
5
6

3
.
5
0

3
.
5
1

3
.
6
1

3
.
6
0

2
.
8
8

2
.
3
0

2
.
3
4

2
.
4
8

2
.
4
8

2
.
4
8

2
.
4
9

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA

0.30% 12.00% 0.34%

en 471.68 m. en 16.27 m. en 371.38 m.

RA=1.500

RA=1.500

PK 1+657.20

Ventosa 03

CS

DN800 PRFV

PK 1+480.00

GAS

DN1000 PEAD

PK 1+625.56

0.50

1.00

V

3.26

acer DN 1000 e=7mm

CV

1+640.76

6.67º

CH-V

1+657.21

6.65º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

05 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

1+800 1+900 2+000 2+100

55.00

60.00

65.00

70.00

7
5
0
.
0
0
0

7
6
0
.
0
0
0

7
8
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0

8
2
0
.
0
0
0

8
4
0
.
0
0
0

8
6
0
.
0
0
0

8
8
0
.
0
0
0

9
0
0
.
0
0
0

9
2
0
.
0
0
0

9
4
0
.
0
0
0

9
6
0
.
0
0
0

9
8
0
.
0
0
0

0
.
0
0
0

2
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0

8
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0

6
1
.
3
4
6

6
1
.
3
8
0

6
1
.
4
4
9

6
1
.
5
1
7

6
1
.
5
8
6

6
1
.
6
5
4

6
1
.
7
2
3

6
1
.
7
9
1

6
1
.
8
6
0

6
1
.
9
2
8

6
1
.
9
9
6

6
2
.
0
6
5

6
2
.
1
3
3

6
2
.
2
0
2

6
2
.
2
7
0

6
2
.
6
0
8

6
3
.
1
5
2

6
3
.
6
9
5

6
4
.
2
3
9

6
3
.
8
3

6
3
.
8
7

6
3
.
9
3

6
4
.
0
3

6
4
.
0
7

6
4
.
1
9

6
4
.
2
1

6
4
.
1
7

6
4
.
2
3

6
4
.
3
1

6
4
.
1
0

6
4
.
0
6

6
4
.
4
9

6
4
.
6
9

6
4
.
8
9

6
5
.
1
4

6
5
.
3
9

6
5
.
7
3

6
6
.
3
0

2
.
4
9

2
.
4
9

2
.
4
8

2
.
5
1

2
.
4
8

2
.
5
4

2
.
4
8

2
.
3
8

2
.
3
7

2
.
3
8

2
.
1
1

1
.
9
9

2
.
3
6

2
.
4
9

2
.
6
2

2
.
5
3

2
.
2
4

2
.
0
4

2
.
0
6

RECTA

0.34% 2.72%

en 371.38 m. en 170.70 m.

RA=0.000

CT

DN110 PVC

PK 1+296.00

0.50

acer DN 1000 e=7mm

CV

2+028.67

1.36º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

06 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

2+100 2+200 2+300 2+400

55.00

60.00

65.00

70.00

1
0
0

.
0
0
0

1
2
0
.
0
0
0

1
4
0
.
0
0
0

1
6
0
.
0
0
0

1
8
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0

2
4
0
.
0
0
0

2
6
0
.
0
0
0

2
8
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0

3
2
0
.
0
0
0

3
4
0
.
0
0
0

3
6
0
.
0
0
0

3
8
0
.
0
0
0

4
0
0
.
0
0
0

4
2
0
.
0
0
0

4
4
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0

6
4
.
2
3
9

6
4
.
7
8
3

6
5
.
3
2
6

6
5
.
8
7
0

6
6
.
4
1
3

6
6
.
9
4
3

6
7
.
0
4
7

6
7
.
1
5
0

6
7
.
2
5
3

6
3
.
8
7
0

6
0
.
5
5
5

6
0
.
6
1
5

6
0
.
6
7
5

6
0
.
7
3
5

6
0
.
7
9
5

6
0
.
8
5
5

6
0
.
9
1
5

6
0
.
9
7
5

6
1
.
0
0
5

6
6
.
3
0

6
6
.
8
6

6
7
.
3
0

6
8
.
7
6

6
8
.
8
4

6
8
.
9
3

6
8
.
9
5

6
9
.
7
5

6
9
.
7
0

6
7
.
4
5

6
3
.
3
0

6
3
.
4
4

6
3
.
4
5

6
3
.
5
3

6
3
.
3
9

6
3
.
5
7

6
3
.
1
1

6
2
.
7
1

6
2
.
7
6

2
.
0
6

2
.
0
8

1
.
9
7

2
.
8
9

2
.
4
3

1
.
9
9

1
.
9
1

2
.
6
0

2
.
4
5

3
.
5
8

2
.
7
5

2
.
8
3

2
.
7
7

2
.
8
0

2
.
5
9

2
.
7
1

2
.
1
9

1
.
7
4

1
.
7
6

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA

R=1.500

RECTA

2.72% 0.52% -18.23% 0.30%

en 170.70 m. en 61.89 m. en 36.54 m. en 400.29 m.

RA=0.000 RA=1.500

V

PK 2+261.40

Ventosa 04

PK 2+298.21

Desguàs 04

D

acer DN 1000 e=7mm

CV

2+199.37

1.26º

CV

2+298.21

10.50º

Protecció talús amb

manta de coco i

hidrosembra
CH-V

2+261.40

10.63º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

07 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



C
O

T
E

S
O

R
D

E
N

A
D

E
S

SECCIÓ CONDUCCIÓ 

DESMUNT

TERRAPLÈ

RASSANT

TERRENY

P.K.

DISTANCIES

ALINEACIONS 

ALINEACIONS

 
V

E
R

M
E

L
L

E
S

A L'ORIGEN

EN PLANTA

EN ALÇAT

2+500 2+600 2+700

55.00

60.00

65.00

70.00

4
5
0
.
0
0
0

4
6
0
.
0
0
0

4
8
0
.
0
0
0

5
0
0
.
0
0
0

5
2
0
.
0
0
0

5
4
0
.
0
0
0

5
6
0
.
0
0
0

5
8
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0

6
2
0
.
0
0
0

6
4
0
.
0
0
0

6
6
0
.
0
0
0

6
8
0
.
0
0
0

7
0
0
.
0
0
0

7
2
0
.
0
0
0

7
2
3
.
7
0
2

6
1
.
0
0
5

6
1
.
0
3
5

6
1
.
0
9
5

6
1
.
1
5
5

6
1
.
2
1
5

6
1
.
2
7
5

6
1
.
3
3
5

6
1
.
3
9
5

6
1
.
4
5
5

6
1
.
5
1
5

6
1
.
5
7
5

6
1
.
6
3
5

6
1
.
6
9
5

6
2
.
1
6
8

6
8
.
9
8
9

6
9
.
0
0
0

6
2
.
7
6

6
3
.
0
3

6
3
.
3
5

6
3
.
3
3

6
3
.
3
1

6
3
.
7
7

6
3
.
7
1

6
3
.
7
6

6
4
.
1
0

6
4
.
1
9

6
3
.
9
5

6
4
.
1
3

6
4
.
1
6

6
5
.
1
2

7
3
.
3
5

7
3
.
4
4

1
.
7
6

2
.
0
0

2
.
2
6

2
.
1
8

2
.
1
0

2
.
4
9

2
.
3
8

2
.
3
7

2
.
6
4

2
.
6
8

2
.
3
7

2
.
5
0

2
.
4
7

2
.
9
5

4
.
3
6

4
.
4
4

R=1.500

RECTA RECTA

R=1.500

RECTA RECTA

0.30% 38.51% 0.30%

en 400.29 m. en 18.26 m. en 5.73 m.

RA=1.500

RA=1.500

V

2+721.54

Arqueta Connexió

acer DN 1000 e=7mm

CV

2+698.91

20.89º

Protecció talús amb

manta de coco i

hidrosembra

CH-V

2+717.69

20.89º

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03B

08 08

LLEGENDA

COLZES VERTICALS

NOVA CANONADA

CLAVA

VENTOSA

D

V

ARQUETES

CV

TERRENY

SERVEIS SUBTERRANIS AFECTATS

IMPULSIÓ A EDAR

IMPULSIÓ A FANGS

COL·LECTOR DE SALMORRES

IMPULSIÓ A PRIMERA ELEVACIÓ

IMPULSIÓ A MINA TERRASA

CONDUCCIONS TELEFÓNICA

CANONADA GAS

CT

IF

IMT

CS

IPE

GAS

EDAR

ELE

LÍNIA ELÈCTRICA

TERRAPLÈ

TRAM FORMIGONAT

COLZES HORIZONTALS I VERTICALS
CH-V

PAS SOBRE CANAL DESGUÀS

DESGUÀS

03B.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PERFIL LONGITUDINAL

H 1:1.000  V 1:200

10 20m



INCLINACIÓ 2V:3H

TALUSSOS

INCLINACIÓ 1V:1H

TALUSSOS

GABIONS

MUR DE

DE CIMENT

INJECCIONS

INCLINACIÓ 2V:3H

TALUSSOS

72.00

72.00

72.00

68.00

70.00

70.00

66.00

64.00

62.00

60.00

60.00

62.00

66.02

64.00

62.00

64.00

66.02

68.00

68.00

66.00

66.00

62.00

64.00

62.79

62.36

61.24

64.29

64.36

64.26

65.69

67.14

68.05

72.50

73.00

72.00

60.65

73.75

74.87

74.23

74.46

74.03

70.65

67.78

70.50

69.86

67.46

62.15

62.15

62.29

62.29

70.55

70.15

69.92

68.47

74.98

74.06

72.53

70.65

58.61

58.61

58.63

60.31

65.14

65.14

58.64

67.0968.43

60.30

60.29

60.31

60.30

71.25

73.00

72.72

71.41

71.04

71.34

70.56

71.33

71.60

71.99

71.98

71.72

71.50

71.39

69.90

70.15

70.39

68.70

68.98

70.98

71.22

70.74

71.74

70.67

68.69

68.74

68.86

63.56

66.78

63.32

64.08

63.20

66.58

67.02

63.58

61.72

62.10

72.3172.17

72.24

72.20

72.27

72.25

72.37

72.44

72.54

72.35

72.54

72.54

72.67

72.58

72.86

72.92

73.04

72.97

72.99

73.32

73.34

73.36

73.39

73.35

73.55

73.46

73.30

73.13
72.89

72.66

72.98

72.68

72.70

72.76

72.71

72.69

72.75

72.72

72.82

72.76

72.38

72.34

72.31

72.28

72.64
72.63
72.44

72.37

72.61

73.44

67.95

64.01

58.63
60.35

60.31

58.64

67.0968.43

68.66

66.61

65.5665.69
65.81

65.99

65.96

65.68

65.3665.51

65.5065.24
65.51

65.51

66.2766.13
66.2766.14

65.94

65.43

65.64

65.44

65.31

64.68

64.65
64.65

63.25

62.11

64.90

66.6666.7266.6066.73
66.66

66.83

67.15
67.2167.2167.07

66.77

66.82

66.86

66.92

66.9866.97

67.02

67.16

67.09

67.46

67.64

67.67

68.24

68.35
68.1468.28

68.0468.1968.17

67.70
67.73

67.45
67.41

67.49

67.26
67.17

67.13

67.12

66.90

66.66

65.72

65.66

65.73

64.82

64.83

64.80

64.61

64.06

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25

64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33
64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.3264.32

64.08

64.34

64.08

64.02

60.94

67.26
67.13

67.04

59.99

67.92

65.91

65.83

66.71

68.43

71.83

71.85

62.15

72.63

73.12

72.77

72.07

72.38

72.42

72.49

72.21

72.08

72.05

71.75

72.32

71.75

71.40

71.80

71.82

71.95

72.11

72.12

72.14

71.20

71.06

72.44

72.42

71.68

72.13

70.81
70.83

70.97

70.76

63.80

63.77

63.79

63.74

64.04

64.31

64.26

64.29

64.22

64.14

64.14

64.80

65.14

65.68

66.41

66.51

66.96

65.51

64.75

65.10

65.36

64.56

64.36

64.19

64.61

64.19

63.90

64.27

64.17
64.51

64.71

64.34

64.49

64.78

64.57

64.39

66.39

66.56

64.51

64.33

64.46

64.42

66.42

64.44

64.27

64.37

66.05

64.41

64.47

63.87

64.00

64.00

64.20

66.00

64.13

65.87

66.47

68.02

68.26

68.01

67.34

66.90

66.88

66.9066.78

65.9966.04

65.85

66.13

64.87

63.88

63.22

63.16

63.17

66.45

66.50

66.08

64.33

64.73

65.26

66.48

66.27

67.30

67.31

67.19

67.11

66.75

67.04

66.98
66.88

66.29

66.09

65.05

64.16

63.66

63.87

63.38

63.20

63.15

64.29

67.97

67.94

68.77

70.39

71.67

71.41

71.75

70.67

REPARTIMENT

TORRE DE 

PK 0+002.16

ARQUETA DERIVACIÓ

PK 0+062.72

CABALÍMETRE

PK 0+225.21

DESGUÀS 01

PK 0+354.00

VENTOSA 01

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

2

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

01 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

1



PEIN

LÍMIT ZONA

PEIN

LÍMIT ZONA

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

POU

62.00

64.00

64.00

62.00

62.00

62.00

62.00

60.00

60.00

62.00

64.00

63.76

62.36

61.24

60.98

60.36

64.16

64.08

64.29

64.36

64.26

64.01

63.98

61.10

61.83

61.43

61.19

60.83

62.11

64.06

64.02

64.50

64.53

64.53

64.50

64.45

64.46

64.45

64.31

63.71

63.59

64.25
64.35

64.39

64.39

64.32

64.32

64.33
64.33

63.56

64.20

64.29

63.95

63.97

63.95

64.15

64.15

64.17

64.22

64.19

64.18

64.33

64.33

64.32

64.16

64.16

64.31

64.32
64.32

64.08

64.34

64.08

64.02

64.05

64.07

64.05

64.11

64.03
64.24

63.77

64.01

64.04

64.01

64.00

64.02

64.03

64.07

64.02

64.01

64.04

64.0764.04

64.04

64.03

64.03

64.03

64.06

62.03

60.94

59.99

60.86

61.03

60.64

64.84

64.28

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

63.71

63.32

62.98

62.90

62.55

62.42

62.59

62.69

62.23

62.01

61.80

61.67

61.28

61.33

61.63

61.81

61.33

61.15

60.97

60.73

60.40

60.27

60.18

60.31

60.53

60.73

61.17

60.63

60.20

59.92

60.30

60.29

60.40

60.69

60.62

60.09

60.09

60.11

59.95

59.32

62.93

62.35

62.20

62.44

62.45

62.14

61.00

60.68

60.61

62.07

61.94

61.60

61.99

61.42

61.46

61.24

62.03

61.69

61.52

61.73

62.40

62.43

62.41

61.73

61.67

61.50

62.87

62.88

61.88

62.87

62.02

61.98

60.97

61.16

61.24

61.25

61.20

61.18

61.70

62.04

61.51

60.95

60.99

61.02

60.69

60.63

60.91

PK 0+648.11

DESGUÀS 02

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0

0

+

8

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
1

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

02 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

2



PEIN

LÍMIT ZONA

AMB ENTIBACIÓ

EXCAVACIÓ

POU

64.00

64.00

62.00

66.00

64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

62.00

65.25

65.99

65.38

62.53

61.88

61.54

65.49

63.88

63.45

65.87

63.98

63.88

63.55

65.23

64.24

61.54

66.14

63.15

63.70

63.79

63.99

62.02

62.12

63.10

62.57

62.55

62.48

62.30

62.40

62.88

60.98

61.79

61.84

61.63

61.60

61.63

61.79

61.85

62.04

62.88

63.49

62.88

62.52

62.37

62.67

62.67

63.06

63.30

63.51

63.40

63.47

63.66

63.75

64.50

65.14

65.20

64.30

64.31

64.25

63.87

63.75

64.28

63.90
63.85

64.36

63.79

63.47

63.97

63.61

63.49

63.48

63.51

63.82

63.32

63.20

63.68

63.26

63.20

62.77

62.84

63.19

62.98

62.76

62.56

62.67

62.97

62.91

62.94

62.92

63.10

62.94

62.96

65.11

64.78

64.50

62.57

62.16

62.67

61.66

61.33

60.99

61.02

60.87

63.24

61.77

61.06

61.25

61.08

59.65

61.34

61.41

61.44
61.44

61.14

61.47

63.35

61.35

61.13

61.31

61.06

60.51

66.45

61.10

61.21

63.60

61.45

61.51

61.85

61.98

63.03

62.88

63.93

64.04

64.01

63.89

63.04

62.81

63.77

64.98

65.30

64.63

64.56

65.27

65.52

64.84

64.28

63.86

63.45

63.37

63.41

63.60

64.38

63.67

64.18

PK 1+168.90

DESGUÀS 03

PK 0+888.88

VENTOSA 02

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

2

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

4

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

03 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

3



PEIN

LÍMIT ZONA

AMB ENTIBACIÓ

EXCAVACIÓ

INCLINACIÓ 1V:H2

TALUSSOS

62.00

62.00

62.0062.00

62.70

62.71

62.75

62.59
62.15

62.25

62.22

62.31

61.98

62.14

62.18

62.11

63.82

63.80

63.97

63.19

63.16

63.33

63.19

63.16

63.33

63.68

63.66

63.83

62.22

62.31

62.35

62.21

62.15

62.32

62.31

62.32

62.48

62.28

62.30

62.21

62.58

62.44

63.69

62.41

62.43

63.20

63.18

63.82

61.81

61.90

61.94

62.02

61.68

61.70

61.68

61.72

61.68

61.70

61.63

61.67

61.70

61.82

61.78

61.78

61.80

61.85

61.88

61.99

61.75

61.75

61.90

62.07

62.13

61.99

62.28

62.24

62.26

62.14

62.06

62.10

62.19

62.06

61.90

62.05

62.09

62.06

62.01

61.92

61.91

61.52

61.41

61.63

61.81

61.90

61.79

61.84

61.63

61.60

61.63

1
+

2
0
0

1

+

3

0

0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

04 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

4



PEIN

LÍMIT ZONA

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

64.00

62.00

62.00

64.00

64.00

64.29

64.29

64.24

64.08

63.58

63.40

63.39

63.83

63.91

64.04

64.13

64.22

64.15

60.38

60.41

60.53

60.28

59.95

63.22

63.25

63.37

63.12

62.79

62.70

62.78

63.01

63.15

63.31

63.36

63.48

65.02

65.06

64.98

64.95

64.94

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.44
64.2864.50

64.31

64.09

63.98

64.06

64.01

64.18

64.17

64.16

64.21

64.01

64.02

63.89

63.39

63.99

64.22

64.07

64.09

64.09

64.14

64.07

64.06

64.07

63.96

63.97

63.96

63.85

63.95

63.91

63.94

64.00

63.91

63.85

63.80

63.63

63.74

63.82

63.85

63.74

63.57

63.57

63.49

63.26

63.41

63.41

63.30

63.28

63.19

62.48

62.57

64.27

64.27

64.27

62.26

62.30

62.81

63.06

62.94

62.91

62.84

62.78

62.57

62.31

62.22

62.31

62.35

62.21

PK 1+657.21

VENTOSA 03

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

Llobregat

Captació al Riu

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0 PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

05 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

5



PEIN

LÍMIT ZONA

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

68.00

68.00

70.00

68.00

66.00

64.00

63.40

63.35

63.33

64.78

64.30

63.32

63.27

63.20

63.31

63.78

63.28

63.25

64.04

64.13

64.22

64.15

68.99

69.25

69.95

70.05

69.95

69.80

69.75

69.60

67.84

64.95

64.94

64.87

64.92

65.11

67.99

69.66

69.63

69.54

69.75

69.73

69.73

69.82

69.31

68.83

68.64

68.26

67.72

67.65

67.98

68.22

68.29

68.30

68.31
68.39

68.36

68.42

68.62

68.73

68.75

68.74

68.11

68.16

68.81

69.23

68.83

68.69

68.80

68.76

68.54

68.50

68.59

68.53

68.63

68.70
68.60

68.58

68.28

68.53

68.66

68.88

68.85

68.97

69.25

69.10

68.75

68.67

68.50

68.46

67.83

68.15

68.45

67.29

67.46

67.53

67.24

66.79

66.45

65.99

66.43

67.03

67.21

66.27

65.90

65.57

65.36

64.84

65.03

65.43

65.75

65.45

65.26

64.63

64.61

64.41

64.67

64.91

65.02

64.90

64.66

64.35

64.29

64.25

64.17

64.22

64.28

64.32
63.35

63.32

63.42

64.20

64.37

64.42

64.41

63.50

64.66

64.82

64.83

65.11

64.11

64.13

65.12

63.92

63.87

63.94

63.95

63.96

64.14

64.13

64.28

TORRENT

PK 2+261.40

VENTOSA 04

PK 2+298.22

DESGUÀS 04

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

5

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

7

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

06 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

6



PEIN

LÍMIT ZONA

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

DE CIMENT

INJECCIONS

 1V:2H - 2V:3H

TALUSSOS INCLINACIÓ

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

66.00

66.00

74.00

70.00

68.00

64.80

64.85

63.31

63.78

63.28

63.69

63.20

63.25

63.40

63.89

63.33

63.79

63.30

63.27

63.00

63.04

63.59

64.39

62.79

62.77

63.46

63.24

63.06

62.81

63.25

63.25

62.70

62.18

63.69

62.20

63.69

63.19

63.25

63.69

63.07

63.15

63.25

63.19

63.69

73.65

73.20

72.89

64.14

64.28

64.35 64.18

64.13

64.42

64.64

63.74

63.64

63.58

64.22

63.92

63.72

63.61

73.45

73.45

73.31

73.36

72.83

72.97

73.02

73.42

73.42

73.26

74.10

73.77

73.55

73.86

73.43

73.37

73.23

73.68

72.92

73.30

73.32

73.48

73.68

73.72

73.72

73.33

68.84

69.32

69.44

69.52

69.09

68.93

68.88

68.89

68.75

68.95

70.32

64.53

64.08

64.05

65.25

65.10

64.66

64.18

63.81

63.78

63.97

64.14

64.17

64.00

63.88

64.00

64.28

64.11

64.02

64.12

64.08

64.22

63.87

63.40

64.11

64.18

64.19

64.43
64.50

64.67

64.01

63.76

63.60

63.34

63.29

63.00

63.06

62.93

63.52

63.15

62.97

63.52

63.69

64.16

63.76

64.33

64.05

64.60

64.45

64.59

64.53

64.60

64.84

64.66

64.71

64.71

64.61

64.79

64.60

64.65

64.64

64.64

64.53

64.51

64.01

63.69

64.73

68.65

68.46

68.79

68.55

68.93

68.87

68.90

68.64

68.96

68.43

68.78

68.66

67.93

64.31

64.13

64.14
64.02

63.60

63.4963.49

63.49
63.48

63.52

63.49

64.89

64.45

64.72

64.33

64.22

63.97

64.57

64.45

63.97

64.70

64.35

64.31

64.15

64.25

64.26

64.81

64.10

64.79

64.17

63.53

63.40

63.36

63.37

64.05

63.89

64.16

63.98

64.59

64.59

64.54
64.54

64.08

64.17

64.24

64.23

63.94

63.80

63.94

63.94

63.45

63.89

2+721.54

ARQUETA CONNEXIÓ

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

6

Llobregat

Captació al Riu

03C1.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . TOPOGRAFIA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C1

07 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

7



INCLINACIÓ 2V:3H

TALUSSOS

INCLINACIÓ 1V:1H

TALUSSOS

GABIONS

MUR DE

DE CIMENT

INJECCIONS

INCLINACIÓ 2V:3H

TALUSSOS

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

2

PK 0+002.16

ARQUETA DERIVACIÓ

PK 0+062.72

CABALÍMETRE

PK 0+225.21

DESGUÀS 01

PK 0+354.00

VENTOSA 01

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

01 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

1



INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0

+

7

0

0

0

+

8

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
1

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

PK 0+648.11

DESGUÀS 02

PEIN

LÍMIT ZONA

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

02 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

2



AMB ENTIBACIÓ

EXCAVACIÓ

0
+

9
0
0

1

+

0

0

0

1

+

1

0

0

1
+

2
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
2

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
4

PK 1+168.90

DESGUÀS 03

PK 0+888.88

VENTOSA 02

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

03 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

3



AMB ENTIBACIÓ

EXCAVACIÓ

INCLINACIÓ 1V:H2

TALUSSOS

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

5
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
3

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

04 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

4



INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

1
+

6
0
0

1

+

7

0

0

1
+

8
0
0

1
+

9
0
0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

4

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L

L
 
0

6

PK 1+657.21

VENTOSA 03

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0 PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

05 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

5



INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
5

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
7

PK 2+261.40

VENTOSA 04

PK 2+298.22

DESGUÀS 04

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

06 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

6



INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

DE CIMENT

INJECCIONS

 1V:2H - 2V:3H

TALUSSOS INCLINACIÓ

INCLINACIÓ 1V:2H

TALUSSOS

2

+

4

0

0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2

+

7

0

0

N

S

E

O

S
O

L
A

P
E

 
A

M
B

 
F

U
L
L
 
0
6

2+721.54

ARQUETA CONNEXIÓ

PEIN

LÍMIT ZONA

Llobregat

Captació al Riu

03C2.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

PLANTA MOVIMENTS DE TERRA . ORTOFOTOMAPA

1:1.000

10 20m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03C2

07 07

LLEGENDA

NOVA CANONADA

ARQUETES

REFORÇ DEL TERRENY AMB INJECCIÓ DE CIMENT

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ

TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

MUR DE GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

LÍMIT ZONA PEIN

7



68

74

14 14

C.T.72.45

C.R.68.500

Pk=0+000

66

74

14 14

C.T.72.33

C.R.67.858

Pk=0+020

66

72

12 14

C.T.71.61

C.R.67.749

Pk=0+040

66

72

12 12

C.T.71.20

C.R.67.640

Pk=0+060

66

72

12 12

C.T.70.92

C.R.67.531

Pk=0+080

66

72

14 14

C.T.71.59

C.R.67.423

Pk=0+100

1

5

1

5

1

5

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

01 23

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



66

72

14 14

C.T.71.59

C.R.67.314

Pk=0+120

66

72

10 12

C.T.69.53

C.R.66.942

Pk=0+140

64

70

12 12

C.T.68.78

C.R.66.199

Pk=0+160

62

72

8 12

C.T.66.24

C.R.65.455

Pk=0+180

62

70

8 14

C.T.65.51

C.R.64.712

Pk=0+200

62

68

8 10

C.T.65.34

Pk=0+220

C.R.63.969

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

02 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



62

68

8 8

C.T.65.22

C.R.64.940

Pk=0+240

64

68

10 10

C.T.67.15

C.R.65.000

Pk=0+260

64

68

10 10

C.T.66.55

C.R.65.060

Pk=0+280

64

68

8 10

C.T.66.28

C.R.65.120

Pk=0+300

62

68

8 8

C.T.66.08

C.R.65.180

Pk=0+320

64

68

8 8

C.T.65.23

C.R.65.240

Pk=0+340

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

03 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



64

68

10 10

C.T.67.49

C.R.65.890

Pk=0+360

60

68

12 18

C.T.62.94

C.R.62.042

Pk=0+380

58

66

16 18

C.T.63.35

C.R.59.918

Pk=0+400

58

66

12 14

C.T.62.41

C.R.59.777

Pk=0+420

58

62

10 10

C.T.61.01

C.R.59.636

Pk=0+440

58

62

10 10

C.T.60.63

C.R.59.495

Pk=0+460

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

04 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

62

10 10

C.T.60.89

C.R.59.354

Pk=0+480

58

62

10 12

C.T.61.03

C.R.59.213

Pk=0+500

58

62

12 12

C.T.61.37

C.R.59.071

Pk=0+520

58

62

14 12

C.T.61.67

C.R.58.921

Pk=0+540

58

64

16 14

C.T.62.32

C.R.58.674

Pk=0+560

58

64

14 14

C.T.61.77

C.R.58.428

Pk=0+580

C.R.59.980

C.R.59.620

C.R.59.270

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

05 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



56

62

14 12

C.T.60.82

C.R.58.182

Pk=0+600

56

62

12 12

C.T.60.26

C.R.57.936

Pk=0+620

56

62

12 12

C.T.60.00

C.R.57.690

Pk=0+640

56

62

12 12

C.T.60.50

C.R.57.815

Pk=0+660

56

62

12 12

C.T.60.81

C.R.58.192

Pk=0+680

58

62

12 12

C.T.61.12

C.R.58.570

Pk=0+700

C.R.58.910

C.R.58.569

C.R.58.465

C.R.58.441

C.R.58.431

C.R.58.411

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

06 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

62

12 12

C.T.61.51

C.R.58.948

Pk=0+720

58

64

12 12

C.T.62.02

C.R.59.326

Pk=0+740

58

64

12 14

C.T.62.56

C.R.59.704

Pk=0+760

58

64

14 14

C.T.63.12

C.R.59.793

Pk=0+780

58

64

14 16

C.T.63.58

C.R.59.853

Pk=0+800

58

66

14 16

C.T.64.01

Pk=0+820

C.R.58.391

C.R.58.381

C.R.58.361

C.R.58.341

C.R.58.274

C.R.58.227

C.R.59.913

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

07 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

66

16 18

C.T.64.35

C.R.59.973

Pk=0+840

58

66

16 18

C.T.64.61

C.R.60.033

Pk=0+860

58

66

16 16

C.T.64.30

C.R.60.093

Pk=0+880

58

66

14 12

C.T.63.60

C.R.60.064

Pk=0+900

58

66

12 16

C.T.63.21

C.R.59.964

Pk=0+920

58

66

12 16

C.T.63.41

C.R.59.864

Pk=0+940

C.R.59.139

C.R.60.214

C.R.60.327

C.R.60.286

C.R.60.237

C.R.60.187

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

08 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

66

14 18

C.T.63.71

C.R.59.764

Pk=0+960

58

66

16 20

C.T.64.83

C.R.59.664

Pk=0+980

58

64

14 14

C.T.62.93

C.R.59.564

Pk=1+000

58

64

16 14

C.T.63.08

C.R.59.464

Pk=1+020

58

64

16 16

C.T.63.31

C.R.59.364

Pk=1+040

58

64

16 16

C.T.63.49

C.R.59.264

Pk=1+060

C.R.60.151

C.R.60.106

C.R.60.056

C.R.60.013

C.R.59.970

C.R.59.970

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

09 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

66

16 16

C.T.63.97

C.R.59.164

Pk=1+080

58

66

16 20

C.T.63.67

C.R.59.064

Pk=1+100

58

66

16 16

C.T.63.25

C.R.58.964

Pk=1+120

58

64

14 16

C.T.62.84

C.R.58.864

Pk=1+140

58

64

14 14

C.T.62.32

C.R.58.764

Pk=1+160

56

64

16 16

C.T.61.93

C.R.57.673

Pk=1+180

C.R.59.970

C.R.59.970

C.R.59.970

C.R.59.970

C.R.59.970

C.R.59.970

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

10 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



56

62

16 16

C.T.61.69

C.R.57.733

Pk=1+200

56

62

14 16

C.T.61.63

C.R.57.793

Pk=1+220

56

62

14 16

C.T.61.67

C.R.57.853

Pk=1+240

56

62

14 16

C.T.61.91

C.R.57.913

Pk=1+260

56

64

16 16

C.T.62.05

C.R.57.973

Pk=1+280

56

64

16 16

C.T.62.12

C.R.58.033

Pk=1+300

C.R.59.970

C.R.59.979

C.R.59.980

C.R.59.980

C.R.59.980

C.R.59.980

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

11 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



56

64

16 16

C.T.62.23

C.R.58.093

Pk=1+320

56

64

16 16

C.T.62.20

C.R.58.153

Pk=1+340

56

64

16 16

C.T.62.15

C.R.58.213

Pk=1+360

56

64

14 14

C.T.62.10

C.R.58.273

Pk=1+380

56

62

14 14

C.T.61.94

C.R.58.333

Pk=1+400

58

62

14 14

C.T.61.77

C.R.58.393

Pk=1+420

C.R.59.980

C.R.59.980

C.R.59.971

C.R.59.961

C.R.59.951

C.R.59.967

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

12 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

62

14 14

C.T.61.70

C.R.58.453

Pk=1+440

58

62

14 14

C.T.61.85

C.R.58.513

Pk=1+460

58

64

18 16

C.T.62.76

C.R.58.573

Pk=1+480

58

64

14 14

C.T.62.35

C.R.58.633

Pk=1+500

58

64

14 14

C.T.62.30

C.R.58.693

Pk=1+520

58

64

14 14

C.T.62.32

C.R.58.753

Pk=1+540

C.R.59.961

C.R.59.917

C.R.59.867

C.R.59.817

C.R.59.758

C.R.59.698

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

13 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



58

64

14 14

C.T.62.31

C.R.58.813

Pk=1+560

58

64

14 14

C.T.62.38

C.R.58.873

Pk=1+580

58

64

14 14

C.T.62.54

C.R.58.933

Pk=1+600

58

64

14 16

C.T.62.60

C.R.58.993

Pk=1+620

58

64

14 12

C.T.61.94

C.R.59.053

Pk=1+640

60

64

12 12

C.T.63.34

C.R.61.038

Pk=1+660

C.R.59.673

C.R.59.670

C.R.59.670

C.R.59.679

C.R.59.663

C.R.59.650

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

14 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

64

12 12

C.T.63.45

C.R.61.107

Pk=1+680

60

64

12 12

C.T.63.66

C.R.61.175

Pk=1+700

60

64

12 12

C.T.63.72

C.R.61.243

Pk=1+720

60

64

12 12

C.T.63.79

C.R.61.312

Pk=1+740

60

64

12 12

C.T.63.87

C.R.61.380

Pk=1+760

60

64

12 12

C.T.63.93

C.R.61.449

Pk=1+780

C.R.59.634

C.R.59.617

C.R.59.578

C.R.59.491

C.R.59.471

C.R.59.487

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

15 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

66

12 12

C.T.64.03

C.R.61.517

Pk=1+800

60

66

12 12

C.T.64.07

C.R.61.586

Pk=1+820

60

66

12 12

C.T.64.19

C.R.61.654

Pk=1+840

60

66

12 12

C.T.64.21

C.R.61.723

Pk=1+860

60

66

12 12

C.T.64.17

C.R.61.791

Pk=1+880

60

66

12 12

C.T.64.23

C.R.61.860

Pk=1+900

C.R.59.507

C.R.59.441

C.R.59.430

C.R.59.612

C.R.59.709

C.R.59.442

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

16 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

66

12 12

C.T.64.31

C.R.61.928

Pk=1+920

60

66

12 12

C.T.64.10

C.R.61.996

Pk=1+940

60

66

12 12

C.T.64.06

C.R.62.065

Pk=1+960

60

66

10 12

C.T.64.49

C.R.62.133

Pk=1+980

60

66

12 12

C.T.64.69

C.R.62.202

Pk=2+000

60

66

12 12

C.T.64.89

C.R.62.270

Pk=2+020

C.R.59.131

C.R.58.821

C.R.58.763

C.R.58.743

C.R.58.766

C.R.58.666

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

17 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



62

66

12 12

C.T.65.14

C.R.62.608

Pk=2+040

62

66

12 12

C.T.65.39

C.R.63.152

Pk=2+060

62

68

12 12

C.T.65.73

C.R.63.695

Pk=2+080

62

68

12 12

C.T.66.30

C.R.64.239

Pk=2+100

64

70

12 12

C.T.66.86

C.R.64.783

Pk=2+120

64

70

10 14

C.T.67.30

C.R.65.326

Pk=2+140

C.R.58.659

C.R.58.695

C.R.58.717

C.R.58.703

C.R.58.691

C.R.58.681

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

18 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



64

70

12 14

C.T.68.76

C.R.65.870

Pk=2+160

66

70

12 12

C.T.68.84

C.R.66.413

Pk=2+180

66

70

12 12

C.T.68.93

C.R.66.943

Pk=2+200

66

70

12 12

C.T.68.95

C.R.67.047

Pk=2+220

66

70

12 12

C.T.69.75

C.R.67.150

Pk=2+240

66

72

12 12

C.T.69.70

C.R.67.253

Pk=2+260

C.R.58.680

C.R.58.641

C.R.58.630

C.R.58.583

C.R.58.515

C.R.58.445

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

19 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



62

70

12 16

C.T.67.45

C.R.63.870

Pk=2+280

60

64

12 14

C.T.63.30

C.R.60.555

Pk=2+300

60

64

12 14

C.T.63.44

C.R.60.615

Pk=2+320

60

64

12 14

C.T.63.45

C.R.60.675

Pk=2+340

60

64

12 14

C.T.63.53

C.R.60.735

Pk=2+360

60

64

12 14

C.T.63.39

C.R.60.795

Pk=2+380

C.R.58.381

C.R.58.199

C.R.57.878

C.R.57.749

C.R.57.691

C.R.57.621

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

20 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

64

12 14

C.T.63.57

C.R.60.855

Pk=2+400

60

64

12 12

C.T.63.11

C.R.60.915

Pk=2+420

60

64

10 12

C.T.62.71

C.R.60.975

Pk=2+440

60

64

10 12

C.T.63.03

C.R.61.035

Pk=2+460

60

64

12 12

C.T.63.35

C.R.61.095

Pk=2+480

60

64

12 12

C.T.63.33

C.R.61.155

Pk=2+500

C.R.57.516

C.R.57.389

C.R.57.248

C.R.57.127

C.R.56.999

C.R.56.869

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

21 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

64

12 14

C.T.63.31

C.R.61.215

Pk=2+520

60

64

12 12

C.T.63.77

C.R.61.275

Pk=2+540

60

66

12 14

C.T.63.71

C.R.61.335

Pk=2+560

60

64

12 14

C.T.63.76

C.R.61.395

Pk=2+580

60

64

14 14

C.T.63.76

C.R.61.395

Pk=2+580

60

66

12 12

C.T.64.10

C.R.61.455

Pk=2+600

C.R.56.852

C.R.56.918

C.R.56.981

C.R.57.041

C.R.57.041

C.R.57.101

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

22 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



60

66

12 12

C.T.64.19

C.R.61.515

Pk=2+620

60

66

12 12

C.T.63.95

C.R.61.575

Pk=2+640

60

66

12 12

C.T.64.13

C.R.61.635

Pk=2+660

60

66

12 12

C.T.64.16

C.R.61.695

Pk=2+680

60

68

18 16

C.T.65.12

C.R.62.168

Pk=2+700

68

74

12 16

C.T.73.35

C.R.68.989

Pk=2+720

68

74

16 16

C.T.73.44

C.R.69.000

Pk=2+723.702

C.R.57.153

C.R.57.194

1

5

1

5

1

5

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03D

23 23

03D.dwg

0

PLANTES, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TRANSVERSALS

1:200

2 4m

LLEGENDA

ARQUETES

TERRENY

TERRAPLE

TERRA VEGETAL

GABIONS DE PEDRA

TALUSSOS

NOVA CANONADA

CANONADA MAGAROLA

INJECCIONS

EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ



01

1

5

 PK 0+000.00 A PK 0+022.00

PK 1+300.00 A PK 1+520.00

01

SECCIÓ TIPUS TRAM INJECCIONS

01

02

03

04

05

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 A12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

SECCIÓ TIPUS TALUSSOS EXCAVACIÓ 2V:3H

01

02

03

04

SECCIÓ TIPUS TRAM AMB GABIONS I TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:1H

02

03

04

05

02

03

05

01

02

03

01

04

05

01

02

03

MUR DE GABIONS

3

2

1

1

 PK 2+700.00 A PK 2+727.29

 PK 0+042.23 A PK 0+160.00

 PK 0+216.27 A PK 0+361.72

PK 0+000.00 A PK 0+042.23

PK 2+700.00 A PK 2+727.29

INJECCIONS DE CIMENT

 PK 0+032.90 A PK 0+041.12

SECCIÓ TIPUS AMB TALUSSOS 2V:1H I CANONADA MAGAROLA

01

02

03

04

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 a 12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

1

2

03

02

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

CANONADAMAGAROLA

2.00

2.00

2.00 2.00

CANONADA D'ACER DN1200 - CANONADA D'ACER DN1000

CANONADA D'ACER DN1000 CANONADA D'ACER DN1000

CANONADA D'ACER DN1200 - CANONADA D'ACER DN1000

04

04

04
SECCIÓ TIPUS 1

SECCIÓ TIPUS 2

SECCIÓ TIPUS 3

SECCIÓ TIPUS 4

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

2

1

5

1

2

3

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03E

01 02

03E.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TIPUS

1:100

1 2m

100%  PM BAIX CAMINS I PAVIMENS PER AL MATERIAL DE L'EXCAVACIÓ 

90% PM A CAMPS DE CONREU PER AL MATERIAL DE L'EXCAVACIÓ 



03

01

02

03

04

SECCIÓ TIPUS EXCAVACIÓ AMB ENTIBACIÓ 

01

02

03

04

05

03

04

03

MANTA ORGANICA + HIDROSEMBRA

01

02

03

04

2

SECCIÓ TIPUS TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H

 PK  0+371.27 A PK 0+760.00

 PK 1+300.00 A PK 2+700.00

PK  0+361.72 A PK  0+371.27

SECCIÓ TIPUS TRAMS AMB TERRAPLÈ

PK  0+169.30 A PK  0+183.46

PK 0+225.40 A PK 0+251.00

PK 0+263.600 A PK 0+361.70

PK 0+435.300 A PK 0+507.50

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5-12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 a 12mm COMPACTADA

REPOSICIÓ PAVIMENT AMB 10cm mbc SOBRE 30cm DE TOT-U ARTIFICIAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

2.00

2.00

2.00

CANONADA D'ACER DN1000 CANONADA D'ACER DN1000

CANONADA D'ACER DN1000

01

02

03

04

PK  0+361.72 A PK  0+371.27

SECCIÓ TIPUS TALUSSOS EXCAVACIÓ 1V:2H (0-1.5m) 2V:3H (>1.5m)

LLIT D'ASSENTAMENT AMB GRAVA DE 0 A 5mm COMPACTADA

REBLERT AMB GRAVA DE 5 A 12mm COMPACTADA

TERRA VEGETAL

REBLERT AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE L'OBRA

CANONADA D'ACER DN1000

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
0
0

2.00

02

01

04

02

01

04

02

01

02

01

03

04

03

PK 0+760.00 A PK 1+300.00

0
.
2
0

0
.
2
0

m
ì
n
 
0
.
6
0

0
.
2
0

2.00

02

01

05

0
.
3
0

SECCIÓ TIPUS 5 SECCIÓ TIPUS 6

SECCIÓ TIPUS 9

SECCIÓ TIPUS 8SECCIÓ TIPUS 7

05

1

2

1

2

1

3

1

2

1

3

1

05

TERRA VEGETAL

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

03E

02 02

03E.dwg

0

PLANTAS, PERFIL I SECCIONS

SECCIONS TIPUS

1:100

1 2m



VÀLVULA DE COMPORTA DN100 PN10

LLEGENDA

VÀLVULA PAPALLONA MOTORITZADA DN1600 PN10

RODET DE DESMUNTATGE DN1600 PN10

BOCA D´HOME DN800

RODET DE DESMUNTATGE DN1200 PN10

VÀLVULA PAPALLONA MOTORITZADA DN1200 PN10

RODET DE DESMUNTATGE DN100 PN10

01

EQUIPS MATERIALS

CANONADA D'ACER REVESTIDA INTERIORMENT DE MORTER DE CIMENT

03

02

05

04

06

07

08

72.46

CANONADA I PECES CALDERERIA

VENTOSA TRIFUNCIONAL SOBRE VÀLVULA DE COMPORTA DN80 PN10

DN 1200

ACER

DN 1200

ACER

SECCIÓ 01PLANTA ARQUETA DERIVACIÓ

S-01

-

S-01

-

DN 1700

FACX

DN 1600

ACER

DN 1200

ACER

MANOMETRE I TRASDUCTOR DE PRESSIÓ

09

1/2''

TORRE DE

REPARTIMENT

CABALÍMETRE DN65

10

1/2''

0.401.00 1.60

4
.
3
0

5
.
0
0

0.60 0.45 0.40 0.80

0
.
6
0

0
.
4
0

5.80

6.40

0.30

0
.
3
0

1.50

0.30

0
.
5
0

1
.
2
2

5
.
8
0

0
.
5
0

0
.
3
0

0
.
3
0

6.40

0.30 5.80 0.30

1.70

1.98

1.50 1.50

0
.
2
0

0
.
2
8

0
.
5
0

0
.
2
0

0
.
4
5

0.25

6.550.15

1.50

04

07

03

08

07

02

08

05

06

07

03

04

01

05

09

10

10

09

07

06

11

12

SUPORT CALDERERÍA DN1600

11

12

SUPORT CALDERERÍA DN1200

12

11

67.80

2
.
4
0

0
.
3
0

0
.
1
5

1
.
3
0

1
.
2
2

2
.
4
7

3
.
3
3

1.79 4.01

EB COTA 250

1

2
3

4

6.40

EB COTA 250

PLANTA DE EMPLAÇAMENT

1 409900.07 4595650.03

PUNT

X Y

2

3

4

409903.20

409908.81

4595655.62

409905.67 4595646.89

4595652.47

72.46

Z

72.46

72.46

72.46

COORDENADES

CALDERERIA ENCINTADA

CANONADA PE100 PEAD DN160

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

04A

01 03

04A.dwg

0

ARQUETES - ARQUETA DERIVACIÓ

DEFINICIÓ GEOMETRICA I EQUIPS

1:50

0.5 1m

ARQUETA DERIVACIÓ

ARQUETA CABALÍMETRE



PLANTA ARQUETA DERIVACIÓ

S-01

-

S-01

-

SECCIÓ 01

LLOSA COBERTA

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURITAT

ELEMENTS

LOCALITZACIÓ ESPECIFICACIÓ

NIVEL DE

CONTROL

COEF. DE

SEGURITAT

RECOBR.

NOMINAL (mm)

5.80 0.300.30

5
.
8
0

0
.
3
0

0
.
3
0

1.501.501.501.550.15 0.15

0
.
4
0

4
.
7
5

0
.
3
0

3.13

 Φ 25 a 15 Φ 25 a 15

 Φ 20 a 15 Φ 25 a 15

 Φ 16 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 20 a 15

 Φ 25 a 15

 Φ 20 a 15

 Φ 25 a 15

 Φ 16 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 25 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 20 a 15
 Φ 25 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 25 a 15

 Φ 20 a 15
 Φ 25 a 15

Φ 12 a 15

(superior)

 2 Φ 12 a 16

(superior)

CONGRENY DE

0.20x0.40

Φ 25 a 15

Φ 12 a 15

0
.
4
5

2cF6a15pml 2cF6a15pml

 2 Φ 25 a 16

(inferior)

CONGRENY DE 0.20x0.40

Φ 12 a 15

(inferior)

Φ 12 a 15

TOTS

HA-30/B/20/IIa

HA-30/B/20/IIa

HA-30/B/20/IIa

HM-15

B500 S

-

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

-

NORMAL

NORMAL

γc = 1.5

γc = 1.5

γc = 1.5

γc = 1.15

-

-

35

50

35

-

-

-

ACER PASSIU

EXECUCIÓ

ELEMENTS

"IN SITU"

FORMIGÓ

"IN SITU"

ALÇATS

SOLERA

LLOSA COBERTA

FORMIGÓ NETEJA

4Ø16/0.20

4Ø16/0.20

 

 

Ø

8

/

2

0

 

 

Ø

8

/

2

0

DETALL REFORÇ CANONADA

 Φ 16 a 15 Φ 12 a 15

 Φ 16 a 15 Φ 12 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 12 a 15

 Φ 12 a 15

CONGRENY DE

0.20x0.40

6Ø16/0.20

1CØ8/0.20

CONGRENY 0.20x0.40m

SECCIÓ C-C CONGRENY

ESCALA 1:30

SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL

HIDROEXPANSIU DE POLIURETÀ

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Títol del plànol:

Enginyer Director del Projecte:

Escala:Data:

Autor del Projecte: Consultor: Títol de l'obra:

Daniel Español Realp

Originals DIN A-3

DESEMBRE
   de

2018

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

Manuel de Riquer Mestres

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA

MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA P.C.17.1

04A

02 03

04A.dwg

0

ARQUETES - ARQUETA DERIVACIÓ

ARMADURES

1:50

0.5 1m
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SECCIÓ 01

PLANTA ARQUETA CABALÍMETRE

S-01

-

S-01

-

VÀLVULA DE COMPORTA DN150 PN10

LLEGENDA

VENTOSA TRIFUNCIONAL SOBRE VÀLVULA DE COMPORTA

RODET DE DESMUNTATGE DN600 PN10

CABALÍMETRE  DN600 PN10

RODET DE DESMUNTATGE DN150 PN10
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MATERIALS
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LLOSA COBERTA

SECCIÓ 01

PLANTA ARQUETA CABALÍMETRE
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SECCIÓ 01

PLANTA ARQUETA CABALÍMETRE
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SECCIÓ 01 SECCIÓ 02

VÀLVULA DE COMPORTA DN80 PN10

LLEGENDA

CANONADA DN 1000

RODET DE DESMUNTATGE DN150 PN10

01

EQUIPS

02

03

04

06

PLANTA TIPUS ARQUETES PER DESGUÀS

PLANTA TIPUS ARQUETES PER VENTOSA

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 80 PN 10

TUB DE DESGUÀS DN 150

PK

MATERIALS

ELEMENTS DE CALDERERÍA

CANONADA D'ACER

CANONADA PE 100 PEAD DN160

DN 1000

ACER

DN 1000

ACER

UBICACIÓ I ALÇADA

ARQUETES VENTOSA

NUMPKNUM

1

2

3

4

0+225.21

0+648.11

1+168.89

0+353.79

0+888.88

1+657.20

2+261.40 2+298.21

UBICACIÓ I ALÇADA

ARQUETES DESGUÀS

H (m)

1

2

3

4

2.38

3.20

5.09

3.35

H (m)

2.80

4.31

2.91

3.10

05 VÀLVULA DE COMPORTA DN150 PN10

2.80
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-

Z (m)
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SECCIÓ 01 SECCIÓ 02

PLANTA TIPUS ARQUETES PER DESGUÀS

PLANTA TIPUS ARQUETES PER VENTOSA

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURITAT

ELEMENTS
LOCALITZACIÓ ESPECIFICACIÓ

NIVEL DE

CONTROL

COEF. DE

SEGURITAT

RECOBR.

NOMINAL (mm)

TOTS

HA-30/B/20/IIa

HA-30/B/20/IIa
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-
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SECCIÓ 02a - ARQUETA DESGUÀS MÉS BAIXA

PLANTA TIPUS ARQUETES PER DESGUÀS

PLANTA TIPUS ARQUETES PER VENTOSA

SECCIÓ 02b - ARQUETA VENTOSA MÉS ALTA

SECCIÓ 02b - ARQUETA DESGUÀS MÉS ALTA
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ESCALA DE "GAT" SENSE PROTECCIONS CIRCUNDANTS DE PRFV FINS A 2,0 M D'ALÇADA

ESCALA AUXILIAR PRFV 1,0 M D'ALÇADA AMB 5 GRAONS
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NOTA:

Fases d'execució de la canonada sota la carretera BV-1201:

1. Es realitza el tractament del terreny amb injeccions a ambdós costats de la
carretera BV-1201

2. Es fa l'excavació del pou d'atac i la rasa de sortida.

3. S'executa el mur de reacció

4. Es realitza el clavament per empenta amb escutobert de la canonada DN1500.

5. Es fa el montatje de la canonada DN1200 isenfila dins la beina.

6. reblert de l'espai entre canonada i beina col.locació dels caputxous de
tancament.

7. S'enderroca el mur de reacció i es reblena el pou.

8. El tractament del terreny i l'excavació de la resta de la rasa i dins les
instal.lacions d'ATLL és independent i es pot fer en paral.lei i a continuació de la
fase 1.
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NOTA:
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INJECCIONS TIPUS A:

- DIÀMETRE INJECCIÓ NO INFERIOR A 3''
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NOTA:
La disposició definitiva dels maneguets d'injecció al llarg de les distàncies
fixades es definirà una vegada situats i localitzats amb precisió els serveis i
instal.lacions existents.

INJECCIONS TIPUS B:

- DIÀMETRE INJECCIÓ NO INFERIOR A 3''

- 2 PERFORACIONS AMB FORMA DE VENTALL
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1 ASPECTES GENERALS 

1.1  OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS  

1.1.1 Objecte 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a fer 

servir; així com, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per 

últim, organitzar com i de quina manera s'han de fer els amidaments i l'abonament de les 

obres. 

1.1.2 Àmbit d'aplicació 

L’àmbit d’aplicació del present Plec són les obres definides al “Projecte Constructiu de la 

renovació per a la millora de l’artèria PTLL-Abrera” i els treballs que resultin en la seva 

execució. 

1.1.3 Operativitat de les instal·lacions 

Les instal·lacions de la Planta són crítiques per a la xarxa d’ATLL CGC doncs gestionen la part 

més important del subministrament d’aigua potable a la ciutat de Barcelona i rodalies.  

 

Durant l’execució de les obres definides als projectes caldrà realitzar connexions d’obra nova 

amb la xarxa de canonades existent (canonada DN1700 que connecta el bombament C250 a 

l’Arqueta de Derivació i a la canonada DN1000 que dona subministrament a la Mina Pública 

de Terrassa a l’Arqueta de Connexió), caldrà deixar temporalment fora de servei trams i 

ramals de conduccions sobre els quals s’actuarà directament, i, en tots els casos es treballarà 

a tocar d’instal·lacions ens servei d’un altíssima criticitat de cara a la continuïtat i garantia del 

servei de proveïment d’aigua potable. 

 

Això vol dir que ATLL CGC, en funció de: 

 

• la demanda prevista 

• de l’estat de les plantes de producció i de les previsions meteorològiques que puguin 

afectar la qualitat de l’aigua dels rius 

• d’altres intervencions, obres o tasques de manteniment previstes en altres punts de 

la xarxa regional 

• incidències en la xarxa regional i altres raons operatives 

• del nivell dels embassaments, etc. 

 

podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats que puguin afectar la 

continuïtat, garantia i qualitat del servei fixant les dates d’inici i finalització i els horaris 

d’intervenció, podrà aturar intervencions un cop iniciades retornant a l’estat previ a l’actuació 

en cas d’emergència, podrà ajornar intervencions abans del seu inici encara que haguessin 

estat programades i aprovades, podrà exigir la dotació de mínims quant a mitjans tècnics com 

ara equips humans, materials i auxiliars redundants, exigir plans de contingència, plans de 

comunicació d’emergència, etc. Tot sense que aquestes accions i la seva repercussió en els 

treballs donin dret a modificar el terminis parcials i total de 36 mesos i sense que el 

Contractista tingui dret a compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment 

de condicions tècniques específiques per raons operatives.     

 

1.1.4 Instruccions, Normes i Disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

plec, les Disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o s'oposin a allò 

que s'especifica en aquest Plec. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes del 

Ministerio de Fomento (PG-3), ampliada i corregida l’ú d’agost de 2001. 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprovada pel RD 1247/2008 de 18 de juliol. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97), aprovada pel RD 776/1997 de 30 de 

maig. 

- Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), aprovada pel RD 997/2002 de 27 de 

setembre. 

- Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo per a l'execució d'assaigs de 

materials que estiguin actualment en vigor. 

- British Standard BS-5337; “Code of practice for the structural use of concrete for retaining 

aqueons liquids”. 

- Mètodes d'assaig del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (MELC). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

- Reglamentos electrotécnicos para alta y baja tensión i Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC). 

- Normes UNE aplicables a instal·lacions elèctriques. 

- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia. 

- Disposicions de Seguretat i Salut al treball. 
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Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 

d'execució de les obres d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

mena promulgades per l'Administració de l'Estat, per la Generalitat de Catalunya, per l’ 

Ajuntament o per altres organismes competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer, 

tant si estan esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant a la decisió del 

director d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en 

aquest plec. En particular està obligat al compliment de les següents: 

 

Normativa mínima vigent               

Medi Ambient.               

Llei 13/2013 de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

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

Seguretat i Salut               

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció. 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. 

Residus.               

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

Carreteres.               

Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres, i les seves modificacions posteriors. 

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres. 

Norma 6.1 IC "Secciones de firme" aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre 

Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre 

Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts PG-3. 

Electricitat 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Reial Decreto 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre condicions tècniques de seguretat en línees elèctriques 

d’alta tensió y les seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT. 

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre,  pel que s'aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguritat en 

centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-RAT posteriors. 

Reactius i productes químics. 

Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions 

tècniques complementaries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la regulació dels emmagatzematges de 

productes químics y s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE APQ-9, emmagatzematge de peròxids orgànics. 

Estructures i edificació.               

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general y edificació (NCSE-

02). 

Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: ponts (NCSP-07) 

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08) 

Reial Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el documento bàsic DB HR de “protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic 

de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 

Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de 

gener de 2008). 

Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprova la instrucció per a la recepció de ciments (RC-08) 

Drenatge               

Ordre de 14 de maig de 1990, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC "Drenatge Superficial". 

Ordre de 21 de juny de 1965, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC "Drenatge". 

 

Aigües               

Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la legislació en 

matèria d'aigües de Catalunya 
    

Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

Reial Decret 9/2008, de 11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel RD 849/1986. 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de las aigües residuals 

urbanes. 

Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del 

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de las aigües residuals 

urbanes. 

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà 
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Reial Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel que es modifica parcialment el Reglament General per al desenvolupament i 

execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, aprovat pel Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre. 

 

1.2  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La canonada de l’artèria PTLL-Abrera es projecta amb canonada d’acer soldada helicoïdalment 

de diàmetre nominal DN1200 i 8 mm de gruix en els 50 primers metres i DN1000 i 7 mm de 

gruix des de l’arqueta de cabalímetres fins al final a la connexió amb la canonada actual. 

 

La longitud del traçat és de 2.721,54 m i al llarg de traçat es disposen de ventoses en els 

punts als i desguassos en el punts alts. 

El seu inici es situa, dintre de les instal·lacions de la planta d’Abrera, a la canonada de formigó 

amb camisa de xapa d’acer (tipus Bonna) DN1700 que connecta el bombament C250 amb la 

Torre de Repartiment.  

 

L'arqueta inicial de derivació es troba just al costat de l'arqueta de sortida del la canonada 

actual. A diferència d'aquesta darrera que es dirigeix en direcció nord, en paral·lel a la 

carretera BV-1201, el traçat de la nova canonada creua el vial perimetral de les instal·lacions 

d'ATLL per a creuar la carretera BV-1201. Un cop creuada, gira pràcticament 90º per agafar 

la direcció nord, en sentit descendent, evitant crear un punt alt que sobrepassi la cota +70 

de la Torre de Repartiment. 

 

Després de passar sota la casa de Can Moragues, la canonada creua per sobre del canal de 

desguàs de la Planta d'Abrera i es dirigeix cap a les instal·lacions de la primera elevació de la 

Planta d'Abrera. 

 

Una vegada es surt d’aquestes instal·lacions, la canonada segueix en direcció nord per una 

zona de camps, en paral·lel a la canonada de Magaroles fins que ja al final del projecte, la 

canonada es desvia a buscar la connexió final amb l’actual canoanda, prop de la carretera BV-

1201 i de les Instal·lacions de la Mina Pública de Terrassa. 

 

1.3 ACCESSOS A LES INSTAL.LACIONS I RECINTE DE LES OBRES 

L’accés habitual al recinte de les obres es realitzarà per l’accés existent actualment a les 

instal·lacions de la Planta d’Abrera al carrer Passeig del bosc de Roquetes. Aquest accés serà 

també l’utilitzat pel personal d’ATLL CGC i pels seus proveïdors i altres empreses 

subcontractistes. Per aquesta raó serà responsabilitat de l’adjudicatari implementar un 

sistema de control d’accessos a les instal·lacions comú per a tots els potencials usuaris que 

permeti, als responsables del Departament de Seguretat d’ATLL CGC, disposar de les dades 

en temps real de totes les persones presents dins del recinte de les instal·lacions de l’EDT. 

L’autorització d’accés al recinte per part de personal aliè a les obres el donarà el vigilant de 

seguretat d’ATLL CGC present H24 a les instal·lacions per la qual cosa s’haurà de redactar el 

corresponent protocol de coordinació entre el vigilant de l’adjudicatari i el vigilant d’ATLL CGC. 

Per a que aquesta coordinació es realitzi de la manera més eficient possible caldrà preveure, 

dins de la caseta del vigilant que l’adjudicatari haurà de construir d’acord al projecte, una 

posició de vigilància que podrà ser ocupada pel vigilant d’ATLL CGC. L’autorització d’accés al 

recinte per part de la resta del personal la donarà el Cap d’Obra de l’adjudicatari ja sigui 

mitjançant llistats de personal autoritzat prèviament signades o per altres procediments que 

en qualsevol cas generin un registre del flux d’autoritzacions, entrades i sortides en temps 

real. ATLL CGC podrà en tot moment tenir accés al registre d’entrades i sortides de personal 

al recinte de les obres.   

 

La disponibilitat dels terrenys dintre de les instal·lacions d’ATLL per a executar les obres es 

limitada. L’ocupació d’espais per a aplecs i instal·lacions restarà sempre supeditada a 

l’aprovació d’ATLL CGC que vetllarà per a que dites ocupacions no afectin a instal·lacions 

pròpies que estiguin en servei. Per tant, si calguessin majors espais que els disponibles i/o 

autoritzats serà responsabilitat de l’adjudicatari dotar-se al seu cost dels necessaris fora dels 

límits de la Planta d’Abrera. 

 

A excepció de les unitats d’obra definides al projecte, els costos per implementar les 

instal·lacions fixes de control d’accés i el servei del vigilant i la resta de despeses per a dur a 

terme el control d’accés a les instal·lacions de la Planta d’Abrera d’acord al que s’ha dit en 

aquest apartat, seran a càrrec de l’adjudicatari.  

 

Dins de les instal·lacions de la Planta d’Abrera hi ha establert, per part d’ATLL CGC un pla 

d’autoprotecció a nivell preventiu. L’adjudicatari haurà d’integrar en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les disposicions establertes en l’esmentat pla i preveure les coordinacions necessàries 

en cas d’emergències i les coordinacions d’activitats empresarials corresponents.      
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1.4 DENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1. Replantejos. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a l'inici de les obres el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin 

al projecte, aixecant-se acta dels resultats. 

A l'acta es farà constar que, el Contractista ha pres dades sobre el terreny per comprovar la 

correspondència de les obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny 

esmentat. En cas d'haver-hi alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb 

caràcter d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys 

exteriors a la zona de domini o servei existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, 

per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys 

afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la forma i dates en què programa portar-los 

a terme. La Direcció d’Obra podria fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes 

o temps d'execució donin lloc a errades en les obres, prescriure concretament la forma i temps 

d'executar-los. 

La Direcció d’Obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels replantejos 

fets. 

1.4.2. Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complet. Aquest programa serà aprovat per ATLL en el seu moment i en raó del 

contracte. 

El programa de treball comprendrà: 

a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de l'obra. 

b) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les seves 

característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de formular el programa i de 

la data que estarà a l'obra, com també la justificació d'aquelles característiques per 

realitzar conforme a les condicions les unitats d'obra per a què s'hagin de fer servir i les 

capacitats per assegurar el compliment del programa. 

c) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on es trobi 

el personal superior, mitjà i especialista en el moment de formular el programa i de les 

dates en què es trobi a l'obra. 

d) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint 

el pressupost d'obra que es farà cada mes concret i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les obres, com també 

d'altres particulars no compreses en aquesta. 

e) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt 

de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació sempre que, per modificacions de les obres, modificacions de 

les seqüències o processos i/o endarreriments en la realització dels treballs, ATLL ho cregui 

convenient. La Direcció d’Obra tindrà la facultat de prescriure al Contractista la formulació 

d'aquests programes actualitzats i de participar en la seva redacció. 

A banda d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d’Obra cregui convenient. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com en 

els parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 

1.4.3. Control de qualitat 

El Contractista realitzarà les proves, assajos i anàlisis als que està obligat d’acord amb la 

normativa vigent i d’acord amb el que es recull en el present Plec. Independentment d’això, 

el Contractista realitzarà les proves i assajos que consideri necessaris per a la bona execució 

de les obres i pel seu autocontrol.  

El contractista és responsable de garantir i verificar el control de fabricació dels materials, 

elements i equips que col·loqui en obra, d’acord amb el que s’especifica en el present Plec i 

d’acord amb la normativa aplicable. 

La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

convenients en qualsevol moment, havent de prestar el Contractista l'assistència humana i 

material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini 
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que assenyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció d’ATLL, 

bé com a incorregibles on queda compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, 

o bé seran acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

• Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali. 

• Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions especificades, 

i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, ATLL podrà encarregar el seu 

arranjament a tercers amb càrrec al Contractista. 

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, 

fer les proves que cregui convenients per comprovar el compliment de les condicions i el 

comportament adequat de l'obra executada. 

Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva banda, estarà 

obligat a donar les facilitats que calguin per a la seva deguda realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les. 

De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la recepció de 

l'obra. 

1.4.4. Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà, així mateix, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 

que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per 

resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent de donar compte sempre 

a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al Direcció 

d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a cap dels danys que 

al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això no obstant, el Contractista 

respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

Quan per motiu dels treballs s’hagin de desmuntar i muntar equips (vàlvules, rodets, 

cabalímetres, etc.), instal·lacions elèctriques i de comunicacions, cablejat i altre equipament 

existent en les instal·lacions d’ATLL, el Contractista haurà de fer-ho al seu càrrec mitjançant 

personal de les empreses responsables del seu manteniment, llevat que el Director d’Obra, 

d’acord amb ATLL, autoritzi una altra cosa.  

En aquest darrer cas, el personal haurà d’estar de degudament qualificat i demostrar un 

perfecte coneixement dels equips i elements a operar manipular. 

Pel que fa a la maquinària, que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, el contractista no en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 

la zona d'obres, llevat de l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 

1.4.5. Informació que ha de preparar el Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estan encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d’Obra. 

Serà, també, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres, 

així com dels de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar amagades. 

Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament 

a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 

a redactar per la Direcció d’Obra, amb la col·laboració del Contractista que la Direcció d’Obra 

estimi convenient. 

ATLL no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés 

la comprovació d'haver estat executades les obres esmentades, sigui a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de confegir els plànols de detall de totes les instal·lacions mecàniques i 

de comunicacions necessaris per desenvolupar les definicions establertes en el projecte 

constructiu. 

1.4.6. Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals no figuren 

en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb allò especificat 

per a aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que ordeni el director de les 

obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
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Les unitats d’obra no incloses en el present projecte i que siguin necessàries a l’hora 

d’executar les obres quedaran també regides pel present Plec. 

1.5 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

Les següents prescripcions afecten algunes activitats i unitats d’obra i especifiquen 

determinades condicions que prevaldran, en cas de contradicció, sobre les descripcions dels 

preus unitaris o sobre el que es pugui esmentar en altres capítols del present Plec o qualsevol 

altre document del present projecte: 

• Per raons de racionalitat en l’explotació, seguretat, manteniment i compatibilitat amb els 

equips i sistemes existents a la Planta d’Abrera els equips electromecànics definits al 

projecte hauran d’ajustar-se estrictament a les marques i models que apareixen a les 

descripcions dels quadres de preus amb independència de que, en alguns casos, en 

aquestes descripcions i en altres que es puguin trobar als plecs de condicions, s’hagin 

inclòs els termes “o similar” o bé “o equivalent” admetent la possibilitat d’instal·lar altres 

marques i models. Cal que això ho tinguin present tant els licitadors com l’adjudicatari. 

En cas de que a les descripcions del preus no hi figurin aquests termes aleshores la 

definició es única, es clara i no requereix majors aclariments.  

• En les actuacions que afectin a conduccions existents s'ha de tenir en compte que sempre 

que es talli un tub, se soldi un de nou, una brida o un nou element, etc. s'haurà de refer, 

restituir i/o reparar el revestiment interior i exterior del tub original ja que normalment 

aquest es veu afectat per l'escalfor de les soldadures o pel propi tall de la conducció. 

Aquesta reparació es farà fent servir la mateixa tipologia de revestiment que hi hagi i no 

serà objecte d'abonament ja que hom ha d'entendre que el cost corresponent està 

repercutit en el preu de les altres unitats involucrades com ara tall de canonades, execució 

d'unions, muntatge i desmuntatge i/o instal·lació de tubs, etc. o qualsevol altres que 

estiguin previstes al pressupost. 

• En les unitats d'obra i diferents actuacions relacionades amb el tall, desmuntatge i 

extracció de tubs existents a l'exterior de les galeries, s'han considerat unes determinades 

longituds quant als trams a tallar i manipular que es consideren que son les apropiades 

per a poder dur a terme l'extracció. Ara bé, aquestes longituds son estimatives i estan 

definides en base a experiències anteriors. La longitud real dels tubs s'adaptarà als 

mitjans i procediments proposats pel Contractista, i aprovats per la Direcció d'Obra, i la 

seva variació en relació als del projecte no donarà dret al Contractista a reclamar 

l'aplicació de preus unitaris diferents als establerts al projecte. 

• No es permetrà l’abassegament en les instal·lacions de la Planta d’Abrera dels trams de 

canonada tipus BONNA DN1700, provinents de l’extracció del tram per inserir la peça de 

derivació. Aquests materials hauran de ser carregats i transportats immediatament a 

l’indret corresponent que el Contractista hagi habilitat pel seu compte, on seran demolits 

i tractats pel seu definitiu transport a instal·lació autoritzada.  

• Totes les actuacions sobre la xarxa de canonades de la Planta d’Abrera que puguin afectar 

a l’operació de les mateixes hauran ser coordinades amb el departament d’Operació 

d’ATLL i hauran de comptar amb el seu explícit vist-i-plau. Aquestes tasques de 

coordinació es realitzaran a través de la Direcció d’Obra. 

• En les unitats d’obra de nous recolzaments metàl·lics de canonades es considera inclosa, i 

per tant no serà objecte d’abonament apart, la protecció dels perns d’ancoratge 

mitjançant morter estructural tipus R4 que s’haurà de col·locar entre el parament de 

formigó i la part inferior de la placa base del recolzament. En planta la protecció de morter 

s’estendrà com a mínim cinc centímetres més enllà de la placa base en tot el seu 

perímetre. 

• En els preus unitaris de muntatge i instal·lació de canonada s’han de considerar 

repercutides les despeses corresponents a les proves de pressió i estanqueïtat, que 

s’hauran de realitzar tram a tram, a mesura que estiguin apunt per a entrar en servei, 

d’acord a la normativa existent. ATLL subministrarà l’aigua per a fer les proves sense cost 

i en canvi, aniran a compte del Contractista, les despeses associades per a fer tot tipus 

de connexió provisional per a l’ompliment de les canonades així com les despeses de 

subministrament, muntatge i desmuntatge de brides cegues provisionals, virolles 

provisionals de tancament, by-passos, execució de picatges, col·locació de manòmetres i 

valvuleria de buidatge, etc. així com la dedicació del personal especialitzat necessari per 

a l’operació del sistema durant les proves. 

• A efectes de preparar les ofertes de licitació i/o abans de realitzar les comandes de les 

vàlvules motoritzades, s’ha de tenir en compte un temps mínim de tancament en tots els 

casos de 15 minuts, per a qualsevol diàmetre nominal i posició, amb independència del 

que es digui en altres documents del projecte, sempre que la Direcció d’Obra, prèvia 

consulta al Departament d’Operació d’ATLL CGC, admeti temps inferiors. La tensió 

d’alimentació serà 400 volt 50 Hz i el sistema de comunicació serà profibus DP V1.El motor 

serà Rotork tipus IQ i el reductor el que calgui per a garantir els temps de tancament 

establerts. En el cas de vàlvules motoritzables això es tindrà en compte a l’hora de 

seleccionar el reductor. En qualsevol, els preus unitaris son els indicats al quadre de preus, 

independentment del sistema de comunicacions que calgui.  

• El revestiment de canonades i altres elements metàl·lics, com ara brides i peces especials, 

per galvanització en calent garantirà un gruix mínim local de recobriment de 70 micres i 

un gruix mínim mitjà de 85 micres, sigui quin sigui el gruix dels elements a tractar.  
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• Els entramats tipus tramex, d’acer o de PRFV, es dissenyaran en tots els casos per a una 

càrrega mínima de 700 kg/m2 sigui quina sigui la seva localització dins de les instal·lacions 

i encara que a la definició dels preus faci referència a altres càrregues. Això serà aplicable 

també als esglaons corresponents. 

• Els entramats tipus tràmex, el contractista haurà d’aportar els corresponents plànols 

constructius de muntatge amb tots els detalls i solucions de disseny, les especificacions 

dels materials empleats i els càlculs justificatius, que hauran de ser aprovats per la DO. 

Abans de l’inici de la seva fabricació, s’haurà de procedir al replanteig i comprovació de 

les dimensions, detalls i adaptació a l’espai on s’hauran d’instal·lar. L’abonament de les 

unitats corresponents inclou els ajustos i correccions que calgui fer sobre el previst en el 

moment de la instal·lació. 

 

1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1. Amidament de les obres 

La Direcció d’Obra farà mensualment i de la manera que estableix aquest plec, l'amidament 

de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments i haurà 

de col·laborar en la serva confecció amb el mitjans materials i amb el personal que la Direcció 

d’Obra estimi convenients. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra 

amb la suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa 

de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 

Contractista o el seu delegat. 

A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest 

obligat a acceptar les decisions d’ ATLL sobre el particular. 

1.5.2. Abonament de les obres 

a) Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a 

l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 

mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en 

aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels 

elements exclosos com a unitat d'obra independent. També inclouran les despeses 

indirectes derivades de la gestió de l’obra. 

El preus unitaris de les unitats d’obra són d’aplicació independentment de la magnitud de 

l’amidament i del moment d’execució.  

Els preus unitaris són d’aplicació per a qualsevol activitat en la que intervingui la unitat 

d’obra a la que es refereixen, independentment de que figuri en el pressupost inicial o no.  

b) Abonament d’equips electromecànics i instal·lacions elèctriques i de comunicació. 

L’abonament dels equips electromecànics i les instal·lacions elèctriques i de comunicació 

es realitzarà parcialment després del seu muntatge amb un màxim del 80%, i no es 

completarà al 100% fins que no s’hagi realitzat la posada en marxa i s’hagi verificat el 

seu correcte funcionament com a mínim durant 2 mesos. 

c) Altres despeses a compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitativa: 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses per a proves i/o homologació d’elements auxiliars (grues, polispasts, 

tràctels, etc...) que el Contractista utilitzi, ja siguin mitjans propis o existents en les 

instal·lacions d’ATLL. Les proves i homologacions d’elements auxiliars són obligatòries 

per a portar a terme les obres, llevat que el Director d’Obra no ho consideri necessari. 

- El control de qualitat de la fabricació dels equips, peces i elements de caldereria 

subministrats, incloent les proves presencials que la Propietat o la DO puguin 

considerar necessàries. 

- així com el control de qualitat del seu muntatge i instal·lació en obra, 

independentment del controls propis que cregui oportuns la Propietat i/o la DO per a 

la verificació. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot 

deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 
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- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

- Les despeses derivades de l’aplicació i desenvolupament del pla de vigilància 

ambiental del Contractista, d’acord a la seva oferta i la seva certificació ambiental. 

1.7  SEGURETAT I SALUT 

El Contractista complirà amb tota la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals que 

li apliqui derivada de la seva pròpia activitat.  

En relació amb les obres que realitzarà per ATLL, tindrà especial cura del total compliment 

de: 

- RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció. 

- Llei 32/2006 Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- RD 171/2004 Relativa a la coordinació d’activitats empresarials. 

- Llei 31/1995 Relativa a la Prevenció de Riscos Laborals.. 

- Llei 54/2003 reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Així com tota la normativa relacionada d’aplicació (en vigor en el moment de realització de 

les obres). 

1.8  MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, procedirà 

adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes.  

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt 

apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 

ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats immediatament en el moment en 

que els danys es posin de manifest, i havent de reparar els danys causats seguint les ordres 

del Director Facultatiu 

1.9  RESIDUS 

El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i caldrà 

complir el REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

1.10 SEGURETAT INDUSTRIAL 

En els casos en que les obres incloguin instal·lacions subjectes a reglamentació específica com 

ara, 

- Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió 

- Emmagatzematge de productes químics 

- Protecció contra incendis 

- Equips a pressió 

- Instal·lacions frigorífiques 

- Equips electromecànics 

- Altres 

el Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la seva 

legalització, visats i actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i relació amb 

els organismes oficials que calgui i obtenir finalment tots els permisos, autoritzacions, 

aprovacions, butlletins d’instal·lador, etc. i tota la documentació necessària, que serà lliurada 

a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament. 

2  MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES  

2.1  CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS: 

2.1.1. PROCEDÈNCIES 

Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles següents. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les 

especificacions. Les canonades per a conducció d'aigua potable, són objecte dels capítols 4, 

5, 6, 7, 8 i 9. 

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que 

hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva adquisició per part del 

Contractista.  

2.1.2. EXAMEN I ASSAIG 
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En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs 

dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El tipus i 

freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els articles corresponents d’ aquest Plec.  

2.1.3 MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS 

En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies: 

- Sulfurhexà-fluorurs (SF6). 

- Hidroflourocarbonats. 

- Fusta procedent de tala il·legal. 

- Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes sobre les 

seves afectacions sobre la salut i/o el medi. 

Sempre que sigui possible es substituiran els elements de PVC per elements de PP o PE. 

2.2  MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS 

2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb productes 

que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra 

matèria similar. 

S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3. 

2.2.2. ORIGEN DELS MATERIALS 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, 

si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d’Obra. 

2.3 MATERIALS A UTILITZAR EN REBLERTS DE RASES PER A CANONADES 

2.3.1. Característiques generals 

Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, roques 

o sorres seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre tipus de 

vegetació. A més, els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de 

ser aquells que aquest Plec defineix com apropiats i no es podran utilitzar materials 

inapropiats. 

2.3.2. Origen dels materials 

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, processats 

o sense processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció d’Obra. 

2.3.3. Materials inadequats 

Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el “Unified 

Soil Classification System” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o OL, segons la 

norma ASTM D-2487. 

A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 

8% provat d'acord amb la NLT-106/91 i que contingui més del 25% del material, en pes, que 

passi pel tamís UNE 0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/89; o qualsevol 

terra que no pugui compactar-se suficientment, per obtenir el percentatge especificat de 

densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, seran classificats com materials inadequats. 

2.3.4. Definició i designació de tipus de materials apropiats 

1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un 

valor equivalent de sorra no menor de 50. 

2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un 

valor equivalent de sorra no menor de 50. 

3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el 90% passa 

pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30. 

4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25 mm i no 

més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5 mm i 

no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 

2.4 EMMACAT SOTA SOLERA DEL DIPÒSITS 

Els materials a utilitzar per a emmacats sota soleres de dipòsits compliran les condicions que 

s'exigeixen per a el granulat gruixut a l'article 502 de la PG3. La composició granulomètrica 

correspondrà al fus M4 del citat article. 

2.5 ESCULLERA 

Es defineix com el conjunt de blocs de pedra sensiblement grans, col·locats uns sobre altres. 

La mida dels blocs serà funció del projecte que es tracti. Al material se li exigeix que el 

coeficient de qualitat mesurat per l'assaig de “los Angeles” (NLT-149/91) sigui inferior a 50. 

2.6 GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 

Compliran l'especificat a la EHE-08. 
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2.7 CIMENT 

S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-08 i compliran les 

condicions exigides en el mateix. Es proscriu per als dipòsits de formigó armat la utilització 

de ciments de classe resistent 52,5 Mpa. 

- S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb 

subproductes i materials recuperats, com cendres, escòries, fangs, etc. 

- S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb 

combustibles alternatius (residus pneumàtics, olis, plàstics, residus animals, etc..) en lloc 

d’hidrocarburs. 

En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de ciment. 

Es compliran les prescripcions de l’article 26 de la EHE-08. 

2.8 AIGUA 

En totes les fases de l’obra s’haurà de vetllar especialment per l’eficiència i el correcte ús de 

l’aigua. La procedència de l’aigua podrà ser la que el Contractista consideri més adequada, 

sempre que es compleixin les prescripcions de l’article 27 de la EHE.  

2.9 ADDITIUS PER A FORMIGONS 

2.9.1. Condicions generals 

El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri oportú per 

obtenir les característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 d'aquest Plec, justificant 

en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància agregada en les 

proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificacions, 

naturalesa dels granulats, de l'obra, produeixen l'efecte desitjat sense pertorbar 

excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill per a les armadures. 

El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas no es 

podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita. 

2.9.2. Assaigs 

En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, inclosos aquells que 

permetin jutjar la influència de l'ús d'additius en el temps d’enduriment i en la retracció. 

2.10 FORMIGONS 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels formigons que 

pensi utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus de formigó i sistema de posada en obra 

que es pensi utilitzar. Com ja s'indica en l'articulat corresponent de la part 3 d'aquest Plec, 

els assaigs característics del formigó que són preceptius es realitzaran en idèntiques 

condicions d'obra per a les que han estat preparats. Cada fórmula de treball presentada pel 

Contractista contindrà almenys: 

- Granulometria dels granulats. 

- Composició granulomètrica resultant. 

- Contingut i tipus de ciment. 

- Relació aigua/ciment. 

- Contingut d'additius. 

2.11 LLOTS BENTONÍTICS 

Tenen com funció estabilitzar les parets de l'excavació. Es tracta de suspensions elaborades 

a partir d'aigua i bentonita sòdica. 

Les característiques del llot acabat d’elaborat seran: 

- Densitat    entre 1,05 i 1,1 g/cm3 

- Viscositat (con de Marsh)  32-45 

- Contingut de sorra   nul 

- PH     entre 7 i 9,5 

Les característiques del llot abans del formigonat del element seran: 

- Densitat    <1,5 g/cm2 

- Viscositat (con de Marsh)  32-45 

- Contingut de sorra   <4 

- PH     <11,5 

2.12  ACER EN RODONS PER A ARMADURES 

Es complirà l'especificat a la EHE-08. 

2.13  ACER PER A ARMADURES ACTIVES 

Es complirà l'especificat a la EHE-08. 
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2.14  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

Es complirà allò indicat en NBE-EA-95. 

2.15 ACER INOXIDABLE 

Serà del tipus A316-L 

2.16 PALPLANXES METÀL·LIQUES 

Són perfils laminats d'acer, existents al mercat i de les que en cada projecte han d’especificar-

se les següents característiques: 

- Tipus d'acer. 

- Límit elàstic. 

- Resistència a la tracció. 

- Allargament mínim. 

- Fatiga admissible. 

- Moment flector admissible per a 1 m d'ample de paret. 

- Moment d'inèrcia per a 1 m d'ample de paret. 

- Mòdul resistent per a 1 m d'ample de paret. 

- Pes per m2. 

2.17  TUB DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 

2.17.1. Generalitats 

Aquest tub podrà col·locar-se, com conductor dels cabals de sobreeixidor o desguàs de fons 

dels dipòsits, o com allotjament per a canonades de pressió en aquells llocs que vagi a aixecar-

se en terraplè després de col·locar-se la canonada de pressió. 

Serà d'endoll i campana amb junta elàstica de goma lliscant. 

Complirà la normativa ASTMC76M-08. 

El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleix la 

norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar 

acreditat conforme a les normes EN 45011 o EG45012 segons correspongui. 

2.17.2. Toleràncies 

Les toleràncies en diàmetre interior seran les de la taula següent: 

Diàmetre interior 

(mm) 

Valor mínim 

(mm) 

Valor màxim 

(mm) 

300 300 310 

400 400 415 

500 500 520 

600 600 620 

800 800 825 

1.000 1.000 1.030 

1.200 1.200 1.230 

1.400 1.400 1.435 

1.500 1.500 1.540 

1.600 1.600 1.645 

1.800 1.800 1.850 

2.000 2.000 2.050 

2.500 2.500 2.565 

3.000 3.000 3.080 

La tolerància en el gruix serà del 5% o de 5 mm qualsevol que sigui el major valor.  

La tolerància en la llargària interna serà de 10 mm/m amb un màxim de 13 mm. 

La tolerància en la ortogonalitat dels extrems serà : 

- Diàmetre fins a 600 mm   16 mm 

- Diàmetre de 600 a 2.000 mm  10 mm x diàmetre (m) amb un màxim de 16 

mm 

- Diàmetre de 2.000 a 3.000 mm  10 mm x diàmetre (m) amb un màxim de 19 

mm 
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2.17.3. Marcat de tubs 

Els tubs hauran d'incloure en el seu marcat almenys els conceptes següents : 

- Marca del fabricant. 

- HA (formigó armat). 

- Diàmetre nominal. 

- Data de fabricació. 

- Classe resistent (I, II, III, IV, o V). 

- Tipus de ciment si és especial. 

- Marca de controls o Marca de Certificació per tercers. 

- Sigles ASTM. 

2.17.4. Condicions d'acceptació dels tubs 

a) Controls no destructius: 

- Comprovació dels requisits de les unions. 

- Comprovació de les característiques dimensionals. 

Lot: 

10% dels tubs subministrats. 

Si no apareix cap tub defectuós el lot serà acceptat.  

Si apareix una o més mostres defectuoses, es prendrà un altre lot del 10%, i si el nombre de 

peces defectuoses és més gran que la unitat la partida no és acceptable. En aquest cas el 

fabricant podrà realitzar una inspecció de la totalitat de la partida i retirar les peces 

defectuoses substituint-les per peces correctes. Una vegada fet això presentarà de nou la 

partida per a la seva comprovació. 

Estanqueïtat de la unió: 

Aquest assaig si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisa a l'existir segell de 

qualitat. Si el nombre de tubs fora superior a 100 (cosa improbable per a una obra de 

ATLL.) es realitzaran les següents proves: 

- Per a tubs fins a 600 mm de diàmetre un 5‰ dels tubs i com a mínim una prova.  

- Per a 600 < D ≤ 1.200 un 3‰ i com a mínim una prova. 

- Per a D>1.200 mm un 1‰ i com a mínim una prova. 

b) Control destructiu: 

Aixafament (càrrega de fissuració i trencament): 

- Si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisen assaigs a l'existir segell de qualitat.  

- Si és superior a 100 el nombre de tubs, el nombre d'assaigs serà el mateix que per a 

l'estanqueïtat.  

Els assaigs de: 

- Comprovació de l'alcalinitat del formigó 

- Comprovació de quantia i disposició d'armadures 

- Absorció d'aigua 

es faran sobre els tubs que han estat portats a trencament. 

2.18  CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENTA 

El diàmetre nominal mínim a considerar serà de 1.200 mm i compliran les condicions següents 

: 

1. La llargària màxima serà de 3 metres. 

2. Els tubs portaran un cèrcol metàl·lic galvanitzat (virolla) en un dels extrems. L'extrem 

dels tubs es dissenyarà per admetre una junta flexible que garanteixi l'estanqueïtat al fer 

límit contra la virolla. Entre testes de tubs s'intercalaran anells de fusta conglomerada 

d'un gruix mínim de 15 mm per repartir uniformement les càrregues. Les superfícies dels 

frontals estaran lliures d'irregularitats per evitar concentracions puntuals de càrrega.  

3. Independentment del resultat de càlcul, pertanyeran com a mínim a la classificació IV de 

la ASTM C/76, i la tensió màxima de treball del formigó no superarà el valor de 0,375 

vegades la resistència a trencament d'aquest material. L'armadura del tub es disposarà a 

la cara interior i exterior del tub, no s’admeten disposicions el·líptiques. L'armadura 

transversal es reforçarà en un 20% en els dos extrems del tub en una llargària de 0,25 

D, sent D el diàmetre nominal. La quantia de l'armadura longitudinal serà almenys un 

10% de la transversal amb una separació màxima entre barres de 30 cm. En els extrems 

del tub es disposaran estreps que connectin les armadures interior i exterior.  

4. Els tubs no es subministraran fins a 28 dies de la seva fabricació. 

5. El Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació els 

plànols constructius de les canonades, amb la llargària total i efectiva, disposició de les 

armadures, detall de la junta, àrea de les superfícies d'empenta en els extrems, càrregues 

d'empenta màxima admissible i càlculs estructurals. Aquests càlculs es faran d’acord amb 
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la ASTM C/76 i pel que fa a la determinació dela classe de tub, el valor a considerar per 

al factor de recolzament serà de 1,50. 

6. Els tubs portaran instal·lats uns forats metàl·lics en les parets per facilitar la instal·lació 

en l'obra, i/o per a injeccions de replè posteriors al clavament.  

7. D'acord amb la norma UNE 127010 les toleràncies són  

a) Tolerància en llargària interior 

+ 5 mm 

- 10 mm 

b) Tolerància en diàmetre exterior 

D= 1.200 mm  +/- 7 mm 

1.200<D<1.800 +/- 8 mm 

1.800≤D<3.000 +/- 10 mm 

 3.000≤D  +/- 12 mm 

c) Desviació de rectitud a l'exterior del tub 

0,3% de la llargària interior 

d) Ortogonalitat dels extrems 

D = 1.200 mm  Diàmetre = 6 mm  Paret = 3 mm 

1.200<D<1.800 Diàmetre = 8 mm  Paret = 4 mm 

1.800≤D<3.000 Diàmetre = 9 mm  Paret = 5 mm 

 3.000≤D  Diàmetre = 10 mm  Paret = 6 mm 

2.19  CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS 

Compliran la Norma UNE-EN 12200. El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de 

la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les 

certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EG45011o EG45012 segons 

correspongui. 

2.20 CANONADA DE PVC PER A DRENATGE 

Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El fabricant disposarà 

d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. 

L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. 

2.21 CANONADA DE PVC PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

Pot ser canonada llisa segons UNE-EN 1401 o de paret estructurada segons UNE-EN 13476. 

El tipus d'estructura tubular serà definit pel projectista i en cas de manca de definició en el 

projecte, el definirà el director de l’obra. 

El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN 

ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 

conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. 

2.22 CANONADA DE POLIETILÈ PER A SANEJAMENT 

La canonada serà de doble paret, paret llisa interior i paret corrugda exterior. La normativa 

de referència serà la norma UNE-EN 13476. La rigidesa circumferencial s’aconseguirà 

mitjançant paret nervada tipus B i no serà inferior a 8 kN/m2, tot i que en cada cas s’haurà 

de comprovar la seva resistència en funció de la tipologia del terreny i de la profunditat de la 

rasa. Les juntes seran elàstiques mitjançant embocadura integrada executada durant el 

procés d’extrusió del tub, o mitjançant maniguet soldat en fàbrica.  

2.23 JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 

Les cintes flexibles per a juntes d'estanqueïtat de clorur de polivinil compliran les següents 

especificacions següents: 

- Duresa Shore A    62-75 

- Resistència a tracció   > 100 kg/cm2  

- Allargament en trencament  > 250% 

- Pressió hidrostàtica a suportar  > 1,5 atmosferes 

- Moviment de la junta    ≥ 2 cm 

(llevat d'una altra condició fixada pel projectista) 

El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la 

norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar 

acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. Atès que va a 

estar en contacte amb aigua (cas de dipòsits) haurà de complir allò disposat en el Reial decret 

140/2003 de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en el que 

figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte, 

o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 
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2.24 PLAQUES ALLEUGERIDES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

Les plaques seran capaces de suportar el seu pes propi més les sobrecàrregues que s'indiquin 

en el projecte, de tal manera que per al total de les càrregues (pes propi + càrregues 

permanents + sobrecàrregues) i efectuat el càlcul a temps infinit la fibra més estesa es troba 

en estat de tensió nul·la (0 kg/cm²). S'entén que la resistència l'ha de proporcionar la placa 

sense comptar amb capa de compressió. El fabricant presentarà perfectament explicada la 

justificació de càlcul de la placa.  

El recobriment mínim garantit (tolerància 0) serà de 25 mm, mesurades al pla de la placa o 

a l'alvèol més pròxim.  

La tolerància en llargària serà de +/- 8 mm per a plaques de llargària igual o menor que 6 m; 

de + 12 mm i – 16 mm quan la llargària està entre 6 i 12 m i de + 16 mm i – 20 mm quan 

se sobrepassen els 12 m. La mesura s'efectuarà prop de cada vora lateral, prenent-se el 

menor de les dues mesures com representativa de la llargària. 

La tolerància en amplada serà de +/- 5 mm; es mesurarà en els dos extrems prenent-se el 

més gran com representatiu. 

La tolerància al centre de la placa serà de +/- 6 mm per a plaques de cantell igual o inferior 

a 600 mm, i de +/- 8 mm per a plaques de cantell entre 600 i 1.000 mm. Es mesurarà de la 

següent manera: En un dels extrems de la placa es faran 6 mesurares: tres en els alvèols 

(una al mig de la secció i una prop de cada lateral) i tres en els centres de les ànimes (una 

cap al mitjà de la secció i una prop de cada lateral). Es prendrà com a valor del cantell el valor 

mitjà de les 6 mesures.  

La tolerància en el gruix d'un nervi en particular serà del 10% i per al conjunt de nervis del 

5%. 

La tolerància màxima en el conjunt del gruix de les lloses sobre i sota els alvèols serà de –4 

mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels extrems de la placa es faran sis mesures 

en correspondència amb el centre dels alvèols (tres en la superior i tres en l'inferior). Els 

alvèols elegits seran el central i dos laterals. La mitjana de les sis mesures serà el valor a 

comparar. Per a qualsevol de les lloses, considerades individualment la tolerància no 

sobrepassarà els ( -10 mm.; + 15 mm) 

El fora d’escaire màxim serà de +/- 10 mm. La màxima contrafletxa serà la mil·lèsima part 

de la llargària de la placa.  

3 EXECUCIÓ 

3.1 REPLANTEJOS 

A partir de la Comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replantejament 

necessaris per a l'execució de les mateixes seran realitzats a compte i risc del Contractista. 

El Director comprovarà els replantejos executats pel Contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig.  

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors dels replantejos realitzats pel Contractista hauran de ser solucionats a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejos al 

seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans 

materials i de personal citat tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs 

topogràfics que requereixi cadascuna de les fases del replanteig, d'acord amb les 

característiques de l'obra. El Director de les obres definirà el grau d’exactitud necessari per 

efectuar els replantejos.  

En les comprovacions del replanteig que efectuï la Direcció, el Contractista, a cost seu, 

prestarà l'assistència i ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs d'execució de 

les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarel·les i bastides 

necessaris per a la realització de tots els replantejos, tant els efectuats per ell com per la 

Direcció d’Obra. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, 

de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, ha reposar a 

cost seu, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat 

moguts o eliminats. Els treballs de reposició es comunicaran a la Direcció d’Obra per a la seva 

comprovació.  

3.2 ACCÉS A LES OBRES 

Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del 

Contractista, la construcció i manteniment de totes les vies de comunicació i les instal·lacions 
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auxiliars per a transport, com ara carreteres, camins, senders, passarel·les, plans inclinats, 

muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, o lliurades per a usos posteriors a compte del Contractista. 

El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions. 

ATLL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, senders, rampes i altres vies 

de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament 

pel seu compte o per altres contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, 

auscultació, reconeixements i tractaments del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, 

fonamentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecanismes 

elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

ATLL es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i infraestructures d'obra civil 

d'instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de 

l'obra definitiva o per a altres fins que ATLL estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista 

al terme de la seva utilització per aquest, sense que per això hagi de percebre cap abonament.  

En qualsevol obra, s’haurà de minimitzar l’obertura de camins i l’impacte ambiental causat 

per aquests: 

- El moviment de terres haurà de ser el mínim imprescindible i s’haurà de realitzar segons 

es descriu a l’apartat 3.8.1. 

- La maquinària utilitzada haurà de portar insonoritzadors. 

- Es prendran mesures preventives contra incendis d’acord a la reglamentació vigent. 

- Un cop acabades les obres, s’hauran de restaurar totes les zones afectades tornant a 

l’estat anterior. 

En tot moment es seguiran les directrius que estableixi el Director Facultatiu o el Director 

Ambiental de les obres en cas de que aquestes estiguin subjectes a DIA. 

3.3 ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL 

El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a més de les 

indicades a l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del personal i per al transport de 

materials i maquinària als fronts de treball, ja sigui amb caràcter provisional o permanent, 

durant el termini d'execució de les obres. 

Aquests accessos als fronts de treball seran gestionats, projectats, construïts, conservats, 

mantinguts i operats, així com demolits, desmuntats, retirats, o lliurats per a usos posteriors 

a compte del Contractista. 

La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades pel Director, 

d'utilitzar tots els accessos als fronts de treball construïts pel Contractista ja sigui per complir 

les funcions a aquella encomanades, com per permetre el pas de persones i materials 

necessaris per al desenvolupament dels treballs. 

El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució d'altres nous, 

si així ho estima necessari, per poder realitzar degudament la inspecció de les obres. 

Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als fronts, seran 

de compte del Contractista no sent, per tant, d'abonament directe. 

3.4 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació, explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 

obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte d'abonament el mateix, 

excepte en el cas que figurin en el Projecte com unitats d'abonament independent. 

Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines i laboratoris de la Direcció. 

b) Instal·lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica i 

d'enllumenat.  

c) Instal·lacions de subministrament d'aigua potable i industrial. 

d) Instal·lacions per a serveis del personal. 

e) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

f) Instal·lacions de tractament o reciclatge de residus 

g) Zones destinades a l’abassegament de materials. 

h) Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 

i) Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Durant la vigència del contracte, seran per compte del Contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra.  
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3.5 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 

totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir 

totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i usar-

los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la 

relació del quals ha de figurar entre les dades necessàries per confeccionar el Programa de 

Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb antelació suficient al començament del 

treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre es trobin en execució les unitats que ha d'utilitzar-se 

i no es podrà retirar sense el consentiment del Director. Els equips o elements dels mateixos 

avariats o inutilitzats hauran de ser reemplaçats sempre que la seva reparació exigeixi 

terminis que hagin d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi proposat i al 

compliment del Programa de Treballs, hauran de ser substituïts o incrementats en número 

per altres que ho siguin. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran incloses 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats separadament, 

llevat que hi hagi una indicació en contrari que figuri en algun document contractual.  

3.6 GARANTIA DE QUALITAT 

Quan ho estipulin les clàusules del contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de 

Control de Qualitat, en el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per verificar el 

compliment de les condicions del present Plec. 

Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives, 

els assaigs a efectuar seran els següents: 

A. Terres: 

A1. Materials: 

Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de l'excavació o de préstecs: 

Terraplens 

Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig Proctor Normal 

- 1 Anàlisi granulomètrica 

- 1 Assaig Límits de Atterberg 

Per cada 10.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig CBR 

- 1 Anàlisi de contingut de matèria orgànica 

Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000) 

Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa 

- 1 Anàlisi granulomètrica 

- 1 Equivalent de sorra 

Llits de granulats 

Per cada 2.500 m³, o fracció: 

- 1 Assaig Granulomètric 

A2. Execució: 

Terraplens 

Per cada 1000 m² o fracció, i tongada  

- 2 Densitats in situ 

- 2 Determinacions d'humitat. 

Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000) 

- 1 Densitat “in situ” i 1 determinació d'humitat en el cas de sorra 

- 1 Determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 

ml a la zona de suport. 

- 1 Densitat “in situ” i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra 

- 1 Determinació de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml 

a la resta de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada. 

Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000) 
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- En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1 humitat 

per cada 100 ml i tongada. 

B. Formigons: 

B1. Assaigs dels components del formigó: 

S'atendrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE. 

Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig complet dels 

components del formigó, i cada vegada que durant el transcurs de les obres es canviï algun 

component, aquest serà assajat. 

B2. Assaigs característics del formigó: 

S'atendrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE. 

En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 3.000 m3, aquests 

assaigs són preceptius i s'executaran d'idèntica forma a com es col·locarà el formigó durant 

l'execució del dipòsit. Abans de procedir a l'inici d'aquests assaigs es comprovaran les bàscules 

de ciment, granulats i aigua així com el dosificador d'additius. 

A més d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la profunditat de penetració 

de l'aigua, per al cas de dipòsits. 

B3. Assaigs de control del formigó: 

El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) d'acord amb 

l'article 88.1 de l’EHE. 

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats en la taula 

88.4.a de l’EHE. 

Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de l’ EHE. 

B4. Assaigs de consistència del formigó: 

Excepte en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a cada camió que 

arriba a obra. 

C. Acers per a formigó armat o pretensat: 

Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i es complirà 

l'especificat a l'article 31.5.1. de la EHE. 

A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE. 

Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures posttesades es complirà amb 

l'article 91 de la EHE, per al control de beines i accessoris amb el 92, per al d'equips de tesat 

amb el 93 i per al control dels productes d'injecció amb el 94. 

D. Acers per a estructures: 

S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat. 

E. Canonades: 

Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en el articulat d'aquest plec relatius a les 

mateixes. 

F. Plaques alleugerides: 

Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran les plaques que no 

compleixin les especificacions; una vegada aprovada la placa i abans de la seva col·locació es 

pintaran els extrems vistos dels filferros amb pintura epoxi. 

A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric complet. Si compleix 

les especificacions l'examen es repetirà cada 20 plaques; quan una no compleixi es rebutjarà 

i la resta es provarà una a una. Si examinades deu plaques seguides totes compleixen, es 

tornarà al control inicial. Qualsevol placa que a simple vista resulti sospitosa de no complir les 

especificacions serà sotmesa a assaig independentment del control general. 

3.7 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

Definició: 

Consisteix en talar, extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 

soques d’arbres, arbustos, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, escombraries o 

qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres: 

Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents i al medi ambient. La 

Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 

Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants de les zones 

pròximes a l'obra. En general, s’hauràn de prendre les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes sobre la flora i la fauna dels voltants. 

Preferentment, les restes vegetals es valoritzaran. 
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Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a abocador amb caràcter 

immediat. Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia acceptació per 

la Direcció d’Obra de la forma i en els llocs que aquell proposi. 

Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà disposar, si s’escau, del permís de tala i de 

l’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal. 

El tractament dels residus s’ha d’ajustar a la normativa vigent de gestió de residus. 

3.8 EXCAVACIONS 

3.8.1. Excavació de terra vegetal 

Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal o de 

conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions 

següents: 

- Excavació 

- Càrrega i transport a lloc d'aplec 

- Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra 

- Càrrega i transport a la zona de les obres 

- Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original 

- Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu 

- Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si n’hi 

ha, a un gestor de residus 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 

un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va a extreure la terra vegetal i els llocs 

escollits per a l’aplec. Una vegada aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual cosa 

s'utilitzarà maquinària lleugera. 

L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es 

mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçaria 

dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida (en forma de 

crater). Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. 

Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per cada finca 

on els diferents propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada. 

3.8.2. Excavació a cel obert 

Definició: 

Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones d'emplaçament d'obres de 

fàbrica, dipòsits, estacions de bombament i assentament de camins, fins a la cota d’explanació 

general, així com l'excavació prèvia en desmunt amb talussos (pretall) fins a la plataforma de 

treball definida en els plànols del Projecte. Les esmentades operacions inclouen l'excavació, 

extracció, càrrega i transport a abocador o a lloc d'aplec dels productes resultants de 

l'excavació, així com la refinació i anivellament dels talussos i fons. També inclou la gestió de 

residus que s’haurà d’ajustar a la normativa vigent. 

Classificació: 

El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

- Excavació en terreny solt 

- Excavació en terreny de trànsit o roca 

S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de 

potència mitjana, (fins a 145 HP de potència). 

L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents 

d'escarificació, tipus D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les 

excavacions. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a 

l'execució, així com les fases i procediments constructius (possible escarificat previ, tall previ, 

pla de voladures, mesures de protecció enfront de les possibles projeccions, control de 

vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.). 

Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les obres 

d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols i/o 

replantejament o al que indiqui la Direcció d’Obra. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l'antelació suficient, el començament de 

qualsevol excavació per poder realitzar les comprovacions geomètriques necessàries sobre el 

terreny. 

Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no disminuir la 

resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar 

els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca a causa d'excavacions inadequades, 
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esllavissades ocasionades pel descalçat del peu de l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua 

deguts a un drenatge defectuós de les obres, etc. 

Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es 

mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si compleixen les 

condicions requerides en aquest Plec, en la formació de terraplens i reblerts així com en els 

altres usos fixats en els plànols. 

Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o els que en el 

seu cas imposi la Direcció d’Obra. Els talussos hauran de formar-se començant l'excavació 

des del cap del mateix amb la seva posició final corresponent, de tal manera que durant tot 

el procés, es mantingui el talús de projecte o l'indicat per la Direcció d’Obra, sense haver de 

procedir a posteriors treballs per donar-li la seva inclinació definitiva. 

Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en el projecte, 

el Contractista paralitzarà els treballs i sol·licitarà de la Direcció d’Obra les oportunes 

instruccions, sent mentrestant de la seva responsabilitat les mesures a adoptar tant per evitar 

danys a tercers, com per garantir la seguretat dels operaris. 

Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat per la Direcció 

d’Obra no seran d'abonament. A més tot excés d'excavació en les soleres s’haurà d’omplir 

amb formigó pobre, llevat d'autorització expressa per part de la Direcció per a una altra forma 

de fer-ho, no sent d'abonament el reblert. 

En el cas que els talussos presentin desperfectes el Contractista eliminarà els materials 

despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions necessàries. Si els esmentats 

desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de les instruccions de 

la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys ocasionats. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació. 

En la proposta de programa cal especificar , com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició de les mateixes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

- Esquema de detonació de les voladures 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 

per a les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir 

els permisos adequats i d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la 

resta de l'obra o a tercers.  

Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es presentarà 

immediatament després de cada voladura a la Direcció d’Obra, per si cal corregir l'esquema 

de voladures. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 

aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas 

el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de 

voladures, encara que aquest no sigui objecte d'abonament. 

Refinació de l'excavació i toleràncies: 

Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, estacions de 

bombament, o obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase l'excavació 

quedarà situada 0.25 m per damunt del fons teòric. En una segona fase es realitzarà 

l'excavació a cota definitiva i el repàs de la mateixa, col·locant-se en el mínim termini 

necessari la capa de neteja, o el llit granular en el seu cas, quedant prohibida la circulació de 

vehicles sobre el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada finalitzades aquestes 

operacions. 

3.8.3. Excavació en rasa 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la instal·lació de 

canonades i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes. Comprenen les següents 

operacions: 
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- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: tall previ, 

voladures, etc. 

- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que serveixin per 

al reblert posterior a les proximitats de l’obra, ja sigui a peu de rasa o en un altre 

indret. 

- Possibles estrebades i apuntalaments 

- Repàs de talussos i soleres de les excavacions 

Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions geomètriques 

llevat de canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa serà de 0,60 m per a diàmetres 

exteriors de canonada iguals o menors que 200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans que 

200 mm serà de 0,60 m + D ext. Els talussos de les rases seran els de projecte. 

Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en: 

- Excavació en terreny solt 

- Excavació en terreny de trànsit o en roca 

S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb 

mitjans convencionals de potència mitjana (fins a 145 HP de potència). 

S’hauran d’estrebar aquelles excavacions en que sorgeixen variacions en el terreny no 

previstes en projecte, i que l’estabilitat per raó d'espai o altres causes no pugui garantir-se 

amb un canvi en el talús de l'excavació. 

Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores de gran 

potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les 

excavacions en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos 

per a l'execució de les rases, així com les fases i procediments constructius. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents estudis, per a la seva 

aprovació. 

En la proposta de programa cal especificar, com a mínim,: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre dels barrinades del tall previ i disposició de les mateixes en el seu cas 

- Diàmetre dels barrinades i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

- Esquema de detonació de les voladures 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 

per a les vibracions en estructures i edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir 

els permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a 

la resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de 

Voladures, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat 

assenyalada en els plànols, i de manera que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció 

d’Obra podrà modificar la rasant del fons de la rasa si, en vista de les condicions del terreny, 

ho considera necessari a fi d'assegurar un suport o assentament satisfactori de les canonades. 

Aquesta sobreexcavació respecte als plànols del projecte s'abonarà als mateixos preus 

existents per a l'excavació projectada. Quan les canonades hagin d'instal·lar-se en terraplè, 

es farà un reblert previ amb el material i la seva compactació indicat per la Direcció d’Obra. 

Aquest reblert s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de la generatriu 

superior del tub i posteriorment s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada.  

Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 

necessàries per esgotar-la. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca 
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hauran de ser regularitzats. Igualment es refinaran els talussos per garantir que no existeixin 

despreniments durant els treballs de muntatge. 

En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de realitzar una 

sobreexcavació, aquesta s’haurà d’omplir amb el material que indiqui la Direcció d’Obra fins 

a la cota indicada en el projecte. Qualsevol excés en les excavacions que s'efectués per sota 

dels nivells ordenats o que sobrepassés l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte haurà 

de ser omplert i compactat amb el material apropiat. Tant l'excés d'excavació com el reblert 

que comporta no seran objecte d'abonament. 

El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres 

sense permís del Director d'Obra col·locant-se a una banda de la rasa, o en el cas de caldre 

una selecció posterior en zones d’aplec de manera que produeixin el mínim de pertorbació al 

trànsit de personal i vehicles. 

En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 metres o aquella 

que permeti la instal·lació de canonada en un sol dia (la que sigui més gran de les dues). Les 

rases en aquest cas hauran de quedar reblertes i compactades al final de la jornada de treball, 

o s’hauran de senyalitzar i protegir amb barreres de formigó (tipus New Jersey) o s’hauran 

de cobrir amb planxes d'acer degudament reforçades i capaces de resistir el trànsit de 

vehicles. 

La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc mil·límetres (25 

mm). 

La utilització de màquines rasadores per a l’execució de rases, en el cas que no estigui previst 

en el Projecte, estarà subjecte a l’autorització del Director de l’Obra. En cap cas, s’autoritzarà 

la seva utilització en zones urbanes o en zones on hi hagi presència significativa de serveis 

subterranis. 

3.8.4. Esgotaments 

En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell freàtic, es 

disposaran els mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el muntatge de les canonades 

en sec. 

El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el sistema d'esgotament, que segons la 

naturalesa del terreny podrà consistir en algun dels indicats a continuació: 

- Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats exteriorment 

a l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 

- Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat del nivell 

a cota inferior de la rasant de la rasa. 

3.8.5. Apuntalaments i estrebades 

Aquesta unitat consisteix en la col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a 

comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la Direcció d’Obra. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les 

especificades al projecte o les que dicti la normativa de referència o les aprovades per la 

Direcció d’Obra. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. Les unions entre els elements de l'estrebada 

han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. En acabar la jornada han 

de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt 

a baix utilitzant plataformes suspeses. Si les dues operacions es fan simultàniament, 

l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, 

més 30 cm. Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat 

del personal. En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. En cas 

d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la Direcció d’Obra. 

Com a normativa d’obligat compliment es tindrà en compte la següent: 

- “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C”. 

- “Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos”. 
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3.9 REBLERTS 

3.9.1. Reblerts compactats darrera d’obra de fàbrica 

Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats, al voltant 

de les obres de fàbrica o en el seu darrera, amb unes dimensions o condicionats de resistència 

que no permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària que s’utilitzen per l'execució 

de terraplens. 

Execució de les obres en general: 

Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua 

superficials o subterrànies es desviaran les primeres i es captaran i es conduiran les segones 

fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert abans de començar l'execució. 

Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova, s'assegurarà 

l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació. 

Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent 

transversal necessari per assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim 

d'humitat es determinarà en obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats que 

s'obtinguin dels assaigs realitzats. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la 

tongada. 

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves superfícies, es 

corregiran immediatament pel Contractista. 

Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del reblert localitzat. 

En el cas d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas de reblerts darrera de dipòsits 

d'aigua la compactació no serà inferior al 95% d'assaig Proctor Normal. Els mitjans proposats 

per a la compactació han d’estar aprovats per la Direcció d’Obra. 

3.9.2. Reblerts compactats en rases per a canonades 

3.9.2.1. Definicions 

Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa per a 

allotjament de canonades. 

Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El llit de 

suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de 600 mm i de 

20 cm per a les de diàmetre més gran de 600 mm. 

Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una línia 

paral·lela al fons de l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º. 

Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de canonada de 

formigó armat. 

Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre de la 

generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral i reblert 

inicial. 

Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub. 

Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el reblert 

inicial. 

Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm per 

damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal per tant 

comprèn la terra vegetal o la base de la calçada segons el cas. 

3.9.2.2. Ús dels materials 

Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona 

de recobriment, excepte si el suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona 

de recobriment menys en el suport. 

Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en 

tota la zona de recobriment. 

Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment 

el material C (sorra). 

3.9.2.3. Generalitats 

El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S’haurà de 

col·locar i distribuir en capes uniformes, de tal manera que quan quedin compactades, 

el seu gruix no serà superior als 20 cm i ha de proporcionar al tub tant un bon llit de 

suport com un adequat suport lateral, d'acord amb els càlculs de projecte. 

S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació requerida. Si 

el material es troba per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari 

caldrà assecar.  
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Cap reblert es col·locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment de 

l'excavació. 

Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant una 

corda, de manera que cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en contacte amb el llit 

de suport al llarg de tota la generatriu inferior. 

El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment pugui quedar 

afectat. 

3.9.2.4. Compactació del material 

Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), per 

als materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa). 

Els percentatges de densitat màxima o densitat relativa seran els següents: 

El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per 

als materials D i E. En el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa 

d’acer, la zona de recobriment que no correspongui al llit de suport podrà compactar-

se al 85% del PN o al 65% de densitat relativa segons sigui el cas. 

Per als materials tipus I, el projectista definirà el grau de compactació en el Projecte en funció 

de les càrregues a les hagi d’estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de camps de 

conreu, serà suficient el 85% del PN. 

En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer malbé el 

tub. Els materials granulars al voltant de les canonades en el recobriment es piconaràn amb 

barra de cara a aconseguir la densitat relativa requerida. 

El reblert principal es compactarà al 100% PN sota camins i vies pavimentades i al 90% en 

camps de conreu. En el primer cas s’estendran les successives capes en gruixos de no més 

de 20 cm.  

Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els càlculs de 

projecte, corresponen a una rasa de característiques geomètriques determinades i a uns 

reblerts també definits. Si qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la 

canonada.  

3.10  TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS 

3.10.1 Terraplens 

Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3. 

3.10.2. Pedraplenes 

Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3. 

3.10.3. Llits granulars 

Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt d'àrids de 

granulometria discontínua que se situa sota de les soleres de dipòsit per permetre 

l'adequada evacuació de les possibles filtracions a la xarxa de subdrenatge. El seu fus 

granulomètric serà el M4 definit a l'article 502.2.1. del PG3. 

Execució de l'obra: 

L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de l'excavació, amb 

els pendents fixats en el plànols que condueixin les aigües a la xarxa de subdrenatge. 

L’àrid s'estendrà en tongades de gruix uniforme, d’entre deu centímetres (10 cm) i vint 

centímetres (20 cm). 

Després d'estesa la tongada, es compactarà, fins a aconseguir que l’àrid quedi 

perfectament travat, sense que es produeixin corriments, ondulacions o desplaçaments 

per davant del compactador. 

Una vegada estès i compactat el material, queda prohibit el pas de vehicles sobre la 

superfície acabada. 

3.11  MUR DE GABIONS 

Definició: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer 

galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, 

o d'aportació.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 

diàmetre de la malla.  

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 

característiques.  
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Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior 

al pas de malla.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Alçària:  ± 5%  

Execució d'obra: 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 

indicacions de la DT.  

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 

cantonades.  

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar 

deformacions.  

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 

cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant 

les més grosses als paraments.  

 

3.12 ENCOFRATS, CINDRIS i APUNTALAMENTS 

3.12.1. Encofrats 

Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de formigons. Pot 

ser recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del 

formigó. 

Execució d'obra: 

Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements tindran una 

resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se 

sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a 

la compactació de la massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per 

als moviments locals i la mil·lèsima de la llum per al conjunt. 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat de manera 

que, una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera 

contrafletxa (de l'ordre del mil·lèsim de la llum), per aconseguir un aspecte agradable. 

Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada, tenint en 

compte la manera de compactació prevista. 

Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del formigonat.  

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 

formigó.  

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 

resultin ben acabades; col·locant, si cal, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de 

l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra 

podrà autoritzar, no obstant això la utilització de llistons bisellats “berenjenos” per a 

achaflanar les esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc 

mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una vegada, 

s'hauran de preveure en les parets laterals dels encofrats finestres de control, de 

suficient dimensió per permetre des d'elles la compactació del formigó. Aquestes 

obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre 

(1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

Els elements a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los rígids en la seva posició 

durant el procés de formigonat seran de dues classes. La primera classe correspon a 

dipòsits d'aigua o estructures que hagin de quedar sota la capa freàtica, seran barres 

d'acer tipus “Diwidag” o similars que quedaran embegudes en el formigó amb els seus 

extrems a una distància del parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a la 

retirada de l'encofrat s’hauran d’omplir els buits que queden amb un morter adherent 

sense retracció. 

La segona classe correspon a la resta d’estructures, en aquest cas els elements 

rigiditzadors podran ser com els de la primera classe, o bé elements metàl·lics de 

filferros o platines, però protegits per un element de plàstic (“macarró”) de tal manera 

que després del formigonat l'element metàl·lic es pugui retirar completament. Els 

extrems del forat que queda en la massa de formigó s'omplen posteriorment amb un 

morter adherent. 
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En cap cas es permetrà la utilització d'elements de fusta. 

Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats s’haurà de fer 

ús de desencofrants, que cal aplicar-los amb la suficient antelació de manera que no 

escorri quan l'encofrat se situï en posició, i pugui afectar a la neteja de l'armadura. A 

títol d'orientació s'assenyala que podran col·locar-se com desencofrants els vernissos 

antiadherents compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o 

greix diluït, evitant l'ús de gas-oli, greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 

Desencofrat i desapuntalament: 

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els 

apuntalaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l'estructura, 

recomanant-se, quan els elements siguin de certa importància, l'ús de falques, caixes 

de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels 

suports. 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la resistència 

necessària per suportar amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els 

esforços als quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o desapuntalament. 

Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a 

l'obra en servei. 

Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos anàlegs o 

quan els perjudicis que poguessin derivar-se d'una fissuració prematura fossin grans, 

es realitzaran assaigs d'informació (vegeu article 89 de la Instrucció EHE) per conèixer 

la resistència real del formigó i poder fixar convenientment el moment del desencofrat 

o desapuntalament. 

En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que hagin 

transcorregut 48 hores des de la posada en obra del formigó. 

Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de 

les juntes de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha. 

A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o desapuntalament 

donats per la fórmula expressada en la Instrucció EHE. La fórmula és només aplicable 

a formigons fabricats amb ciment Portland i suposant que el seu enduriment s'hagi dut 

a terme en condicions ordinàries. 

En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i 

elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres 

centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar els perjudicis que pogués ocasionar el 

trencament, instantani o no, d'una d'aquestes peces al caure des de gran altura. 

Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el desapuntalament de certs 

elements, com índex per decidir si s’ha continuar l'operació i fins i tot si convé o no 

disposar assaigs de càrrega de l'estructura. 

Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva resistència, 

sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït; el que té una gran 

influència en les possibles deformacions resultants. 

Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se com més aviat 

millor, per tal d'iniciar com més aviat millor les operacions de curat. 

3.12.2. Apuntalaments i cindris 

Es defineix com a apuntalaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un 

element estructural mentre s'està executant fins que s’arriba a la resistència pròpia 

suficient. 

Construcció i muntatge 

Llevat de prescripció en contrari, els cindris i apuntalaments hauran de ser capaços de 

resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentant, així com altres 

sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells. 

Els cindris i apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en cap 

moment, els moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, sobrepassin els 

cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 

Els cindris es construiran d’acord amb els plànols de detall que prepari el Contractista; 

que ha de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i 

aprovació del Director d'Obra. 

Quan l'estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, tubs, 

etc., subjectes amb cargols o soldats. Per a la utilització d'estructures desmuntables, 

en les que la resistència en els nusos depèn únicament del fregament de collarets, cal 

l'aprovació prèvia del director. 

En tot cas, es comprovarà que l’apuntalament o cindri posseeix espai suficient per al 

desapuntalament, així com que les pressions que transmet al terreny no produiran 

assentaments perjudicials amb el sistema de formigonat previst. 

Una vegada muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova 

consistent en sobrecarregar-lo d'una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb 
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l'ordre que ho haurà de ser durant l'execució de l'obra. Durant la realització de la prova, 

s'observarà el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions 

mitjançant flexímetres o nivells de precisió. Arribats a la sobrecàrrega completa, 

aquesta es mantindrà durant vint-i-quatre hores (24 h) amb nova lectura final de 

fletxes. A continuació, i en el cas que la prova oferís dubtes, s'augmentarà la 

sobrecàrrega en un vint per cent (20%) o més si el Director ho considera precís. 

Després es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l'ordre que indiqui el 

Director, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb descàrrega 

total. 

Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin 

resultat d’acord amb els teòrics que van servir per fixar la contrafletxa es donarà per 

bona la posició del cindri i es podrà realitzar l'obra definitiva. Si fos precís alguna 

rectificació, el Director notificarà al Contractista les correccions en el nivell dels diferents 

punts. 

Si el cindri pogués veure's afectat per possibles avingudes durant el termini d'execució, 

es prendran les precaucions necessàries perquè no afectin a cap dels seus elements. 

En el cas d'obres de formigó pretensat, és important una disposició dels cindris per tal 

de permetre les deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que 

resisteixin la subsegüent redistribució del pes propi de l'element formigonat. En 

especial, els cindris hauran de permetre, sense coartar-los, les minves del formigó sota 

l'aplicació de l'esforç de pretensat. 

Per allò dit anteriorment es preferiran cindris realitzats amb puntals en ventall. Els 

arriostraments tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri 

i es retiraran els que es queden abans del tesat de les armadures. 

Descindrat 

El descindrat podrà realitzar-se quan en vista de les circumstàncies de temperatura i 

del resultat de les proves de resistència, l'element de construcció sustentat hagi adquirit 

la resistència necessària per suportar els esforços que apareguin al descindrat. 

El descindrat es farà de manera suau i uniforme es recomana la utilització de falques, 

gats, caixes de sorra, o altres dispositius, quan l'element descindrat sigui de certa 

importància. Quan el Director ho estimi convenient, els cindris es mantindran 

desenganxats dos o tres centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de 

ser retirats completament; s’haurà de comprovar, a més que la sobrecàrrega total 

actuant sobre l'element que es descindra, no superi el valor previst com a màxim en el 

Projecte. 

En el cas d'obres de formigó pretensat, se seguiran, a més les següents prescripcions:  

- El descindrat s'efectuarà d'acord amb allò disposat en el programa previst en el Projecte. 

- L'esmentat programa haurà d'estar d'acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi 

d'evitar que l'estructura quedi sotmesa, encara que només sigui temporalment, durant el 

procés d'execució, a tensions no previstes en el Projecte, que puguin resultar perjudicials. 

- Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments i cindris, es 

retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, quan els 

elements siguin de certa importància, s'utilitzaran falques, caixes de sorra, gats o altres 

dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports. 

- De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri es 

començarà pel centre de la llum, i continuarà cap als extrems, seguint una llei triangular 

o parabòlica. 

3.13  OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

3.13.1. Aspectes generals 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de 

la col·locació i subjecció de les armadures, dels separadors i rigiditzadors i de l'encofrat, 

així com la neteja de fons i laterals. El Contractista està obligat per tant a avisar amb 

suficient antelació perquè les comprovacions es puguin fer sense alterar el ritme 

constructiu. El Contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser aprovat 

per la Direcció d’Obra.  

3.13.2. Pla de formigonat 

Consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el Contractista 

per a l'execució del formigonat. Constarà de: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament directe, o 

altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència d'omplert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons...). 
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- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control. 

- Sistema de curat. 

3.13.3 Dosificació 

S’haurà de complir el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i l'article 

corresponent del capítol 2 d'aquest Plec. No es permetrà l'ús de cendres volants per a 

la fabricació del formigó. 

3.13.4. Fabricació i transport del formigó a obra 

Es complirà amb l'article 69 de la EHE. 

3.13.5. Posada en obra del formigó 

Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30 h) entre la 

fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest 

termini si s'utilitzen conglomerants o additius especials, podent-se augmentar, a més, 

quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan 

concorrin condicions favorables d'humitat i de temperatura. En cap cas es tolerarà la 

col·locació en obra de masses que acusin un principi d’adormiment, segregació o 

dessecació. 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un metre i mig 

(1,5 m) quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb 

rasclets, fer-lo avançar més d'un metre (1,0 m) dins dels encofrats, o col·locar-lo en 

capes o tongades amb un gruix superior al qual permeti una compactació completa de 

la massa.  

Tampoc es permetrà la utilització de canaletes i trompes per al transport i abocament 

del formigó, llevat que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos 

particulars. 

3.13.6. Compactació del formigó 

Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per 

vibració, de manera que s'eliminin els buits i possibles “coqueres”, sobretot en els fons 

i paraments dels encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes, i s'obtingui un 

perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. 

El procés de compactació s’haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser superior a sis mil 

(6.000) cicles per minut. Aquests aparells s’han de submergir ràpida i profundament en 

la massa, cuidant de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es 

formigona per tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri en la 

capa adjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 

En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos 

serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut. 

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius 

punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions 

de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir xifres de 

validesa general. Com orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha de 

ser l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humectació 

brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més 

prolongadament. 

Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es reduirà 

el ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat 

aplicat amb barra, suficient per acabar l'element al que s'està abocant formigó, no 

podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituït 

els vibradors avariats. En tot cas sempre es comptarà amb vibradors de reserva abans 

de començar els formigonats. 

3.13.7. Junts de formigonat 

Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en una direcció el més 

perpendicular possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui 

menys perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, de les zones en les quals l'armadura 

estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una junta resulta mal orientat, es destruirà 

la part de formigó que calgui eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada. 

Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi 

quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert; 

per a això s'aconsella utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó 

es trobi més o menys endurit, podent-se aplicar també, en aquest últim cas, un raig 

d'aigua i aire. Expressament es prohibeix la utilització de productes corrosius en la 

neteja de juntes. 

Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a 

entollar-la, abans d'abocar el nou formigó. 
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Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els efectes de les 

gelades. En aquest cas, s’hauran d’eliminar prèviament les parts danyades pel gel. 

En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment 

que siguin incompatibles entre si. 

En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per al seu vist-i-plau o 

inconvenients, la disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall 

que estimi necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures 

previstes, amb suficient antelació a la data en què es prevegin realitzar els treballs, 

antelació que no serà mai inferior a quinze (15) dies. 

En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el Contractista estarà 

obligat a seguir les instruccions de la Direcció d’Obra per a la resolució de la junta 

creada, o bé a la demolició de la part d'estructura formigonada, sense tenir dret a cap 

abonament per aquest concepte. 

3.13.8. Curat de formigó 

Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat amb la 

durada que dependrà del tipus de ciment utilitzat i de les condicions climatològiques. 

Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies havent d’ 

augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients 

secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües 

o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini 

a quinze dies. 

Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, però en 

qualsevol cas no serà inferior als 7 dies abans assenyalats. 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, 

mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L'aigua utilitzada en aquestes 

operacions haurà de posseir les qualitats exigides en la Instrucció EHE. 

Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla 

o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests 

casos, s’ha de prestar la màxima atenció que aquests materials siguin capaços de 

retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre 

en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i 

arrossegades per l'aigua de curat, puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la 

superfície del formigó. 

No s'autoritza la utilització d'aigua de mar en el curat de formigons armats. 

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 

mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, com ara l'aplicació 

de productes filmògens, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de 

masses seques, ofereixin les garanties que s'estimin necessàries per aconseguir, durant 

el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. 

3.13.9. Acabat del formigó 

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin un bon 

aspecte, sense defectes ni rugositats. 

Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o “coqueres”, es picarà i es 

repararà amb morter adherent de qualitat no inferior a la del formigó del suport. Queda 

prohibit arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la Direcció d’Obra. 

3.13.10. Observacions generals respecte a l'execució 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui 

provocar danys en els elements ja formigonats. 

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives 

i els processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte. 

En particular, s’haurà de cuidar que les disposicions i processos siguin compatibles amb 

les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços 

(encastaments, articulacions, suports simples, etc.). 

3.13.11. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 

naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en 

l'execució de l'obra, les mesures oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduir-

los al mínim.  

En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó front d'accions 

físiques o d'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a les armadures 

metàl·liques, essent per tant important, prestar especial atenció als recobriments de 

les armadures principals i estreps, per la qual cosa cal complir el que disposa l'apartat 

37.2.4 de la Instrucció EHE. 

En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i impermeables. 
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El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 

treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra la 

utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, sent 

opcional per a aquesta l'autorització corresponent del Director d’Obra. 

En les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la Instrucció EHE 

i l'apartat 2.13.2. d’aquest Plec. 

No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i reparar les 

superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 

tolerades o que presentin defectes. Així mateix, tampoc serà d'abonament la utilització 

d'additius en el formigó. 

3.13.12. Formigonat en temps plujós 

En temps plujós no es podrà formigonar. 

3.13.13. Formigonat en temps fred 

Es complirà l'especificat a l'article 72 de la EHE. 

3.13.14. Formigonat en temps calorós 

Es complirà l'especificat a l'article 73 de la EHE. 

3.13.15. Formigó de neteja 

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es 

recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat HM-

15. En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat 

de l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les 

pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la 

ferralla 

S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre la capa de 

formigó de neteja durant el formigonat. 

3.13.16. Formigonat de soleres 

Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el perfil teòric 

indicat, amb toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les seves juntes seran les 

que s'expressen en els plànols. El formigó de neteja estarà completament net abans de 

començar el formigonat. 

Les armadures es col·locaran abans d'abocar el formigó subjectant la graella superior 

amb els suficients suports metàl·lics perquè no pateixi deformació i la graella inferior 

tindrà els separadors convenients per guardar els recobriments indicats en els plànols. 

El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla. 

La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre 

rastrells també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del Projecte. 

Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc mil·límetres (5 

mm) quan es comprova per mitjà de regles de tres metres (3 m) de llargària en 

qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota 

la seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm). 

En el cas de soleres per a dipòsits d'aigua, queda completament prohibida la circulació 

de vehicles sobre la superfície formigonada, havent de proposar el Contractista en el 

programa de treballs la seqüència de formigonat de manera que es verifiqui la condició 

anterior. 

3.13.17. Formigó armat en estructures 

Murs de contenció: 

El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de manera 

contínua entre les juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els 

plànols. No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva 

aprovació a les armadures i encofrats. En aquells casos en que prima la impermeabilitat 

del conjunt, com ara en el cas dels dipòsits, el fomrigonat s’haurà de dur a terme amb 

dues bombes, una operativa i una de reserva, per tal d’evitar el tall del formigonat en 

cas d’avaria de la bomba principal. Això serà especialment relevant en aquells casos de 

dipòsits petitis o mitjans de secció circular en els quals el formigonat de l’alçat es realitzi 

en la seva totalitat en una sola jornada. 

3.13.18. Bigues, pilars, sabates i plaques 

En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre les juntes de 

dilatació, retracció i construcció fixats en els plànols. 

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a 

les armadures i encofrats. 

3.13.19. Toleràncies 

Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE. 
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3.13.20. Obres de formigó pretesat o posttesat: 

Es defineix com a obres de formigó pre o posttesat aquelles en les quals s'utilitza com 

material fonamental el formigó, sotmès a compressió, per mitjà de barres, cables o 

filferros, o altres mitjans exteriors. 

Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les obres de formigó 

pretesat o posttesat, hauran de complir les condicions establertes en els apartats 

corresponents d'aquest Plec. 

3.14 FORMIGONS PROJECTATS 

Es defineixen com formigons projectats els materials formats per barreges de ciment, 

aigua, àrid fi, àrid gruixut i additius, que són transportats a través de manegues i 

projectats pneumàticament a gran velocitat sobre una superfície, adormint, endurint i 

adquirint resistència. 

Existeixen dos mètodes bàsics de projecció: 

a) Via seca, La barreja de ciment i àrid sec es realitza introduint l'aigua a la boca de projecció 

de la manega. 

b) Via humida, L'aigua s'incorpora a una pastera i el material es projecta transportat per 

l'acció d'una bomba mecànica o pneumàtica, amb la incorporació d'aire comprimit en el 

broquet. 

Atès que els treballs usuals d’ATLL que s'executen amb formigó projectat són els de 

petits i mitjans dipòsits (fins a 5.000 m3 de capacitat), aquest Plec farà exclusivament 

referència a la via seca. Un treball important en galeria portaria a l'elaboració d'un plec 

adequat per a via humida, que no es contempla en el present Plec. Per tant, en 

l’execució de dipòsits amb formigó projectat caldrà utilitzar sempre la via seca. 

La selecció i tipus de materials (ciment, àrids, aigua) es basa en els mateixos principis 

que el formigó convencional. 

Àrids: Compliran l'especificat en l’EHE. La granulometria de la sorra ha de ser contínua. 

La mida màxima del àrid no superarà els 12 mm. 

Ciments: S'utilitzaran els mateixos ciments prescrits per a formigons en el present Plec. 

En els casos en els quals s'indiqui expressament en el Projecte es podran usar altres 

tipus de ciment. 

Aigua: Es compliran les prescripcions de l'article 27 de l’ EHE. 

Additius: El Contractista proposarà el o els additius a utilitzar que hauran de ser 

acceptats pel Director d'Obra. 

No s'han d'utilitzar additius airejants. 

Dosificacions: 

El Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions (fórmula de treball) que 

especificarà almenys: 

- Granulometria de l’àrid 

- Composició de l’àrid compost 

- Tipus i quantitat de ciment (no inferior a 1Kg de ciment per cada 3Kgs d’àrid). 

- Tipus i contingut d'additius. 

Amb una antelació mínima d'un mes abans de començar els treballs es procedirà a 

efectuar les proves de posada en obra del formigó projectat per comprovar la idoneïtat 

de la fórmula tant pel que es refereix a posada en obra del formigó com pel que es 

refereix a resistència. 

Segons la normativa vigent (UNE 83602-97), es fabricaran i trencaran provetes del 

formigó projectat. La resistència característica a 28 dies, una vegada efectuada 

l'equivalència a proveta de 30 x 15 cm no serà inferior a 35 Mpa. 

Maquinària i equip. 

El subministrament d'aire comprimit ha de ser uniforme, net, sec i a pressió suficient. 

El broquet de projecció ha de produir un raig cònic i un dipòsit uniforme. La mescladora 

de sorra i ciment en sec ha de produir una barreja uniforme i el temps de barrejat serà 

superior a un minut. La mescladora s’ha de netejar diàriament per evitar acumulacions 

de material. 

L'equip de personal mínim estarà compost per l'operador del broquet de projecció, 

l'encarregat de la bomba i l'operador de la mescladora. El cap d'equip és l'operador del 

broquet doncs és de qui depèn en major mesura la qualitat del formigó, atès que regula 

mitjançant una vàlvula l'aportació d'aigua. 

Tots els dies s’ha de controlar el contingut d'humitat dels àrids. 

Posada en obra. 

La superfície de projecció ha d'estar neta i humida però exempta d'aigua lliure. Quan 

es projecta sobre el terreny o llit granular (solera) la superfície ha d'estar compactada, 

perfilada i humida però no entollada. 

Els encofrats han de ser rígids per evitar vibracions que puguin produir faltes 

d'adherència i defectes en la compacitat. 
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Les armadures de les capes exterior i interior de les parets i solera on s’hagi de projectar 

el formigó no estaran enfrontades, sinó a portell de manera tal que la de davant o la 

de dalt no tapi a la de endarrere o a la de sota, i es puguin recobrir perfectament les 

armadures més allunyades. 

En particular es procurarà que en una mateixa malla (exterior o interior), la distància 

entre armadures no superi els 100 mm. Els recobriments respectaran la normativa de 

la EHE. 

La projecció es realitzarà a una distància de l'ordre de 0,6 m a 1,20 m en funció de les 

dificultats geomètriques. Encara que la regla general és mantenir el raig perpendicular 

a la superfície, el broquet s’ha d’inclinar lleugerament per assegurar un recobriment 

correcte de l'armadura activa o de la passiva. És de summa importància eliminar el 

rebot de manera que no es formin bosses d'aquest material. A aquest efecte és 

recomanable que un ajudant s'encarregui de la tasca d'eliminar els rebots; aquest 

ajudant va proveït d'un tub de l'ordre d'1,20 m de llargària i almenys 20 mm de 

diàmetre equipat amb una vàlvula per eliminar per mitjà de bufat els rebots. El material 

de rebot en cap cas podrà reutilitzar-se. 

Les juntes de construcció s’han de definir adequadament en el Projecte. Les juntes de 

construcció que es produeixen diàriament a l'interrompre els treballs formaran un 

pendent d’entre 230 i 300 mm de llarg per a gruixos de fins a 75 mm i amb llargàries 

proporcionals si el gruix és més gran (el màxim gruix de capa serà de 15 cm). La 

superfície inclinada es raspalla per treure la beurada superficial i el material de rebot. 

El formigó ni es talla ni s'aplana. Quan es reprenen els treballs la junta s'humiteja; tota 

la superfície inclinada es cobreix amb formigó projectat fresc, i quan sigui possible, el 

gruix de la capa es comença a formar d'aquí en endavant. 

Les superfícies verticals s’han de treballar des de baix cap a dalt. El curat s'efectuarà 

bé per aspersió contínua i uniforme d'aigua que comença vuit hores després de la seva 

col·locació i durant ben bé 7 dies, o bé aplicant una membrana de curat quan sigui 

possible i no més tard de vuit hores després de la projecció. 

Es prendran provetes de formigó projectat tots els dies; el seu número serà de 5 i es 

trencaran 2 a 7 dies i 3 a 28 dies. 

 

3.15 EXECUCIÓ DE CLAVES 

Consisteix en la introducció en el terreny, mitjançant empenta, d'un cap d'avançament 

seguit d'elements de canonada de 80 mm fins a 2000 mm de diàmetre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Clavament amb martell pneumàtic percussor  

- Clavament amb empenta de cric hidràulic i excavació mitjançant barrina helicoïdal, 

amb extracció de terres per la pròpia barrina, per cinta transportadora o en vagoneta  

- Clavament amb empenta de cric hidràulic i excavació mitjançant capçal 

retroexcavador, amb extracció de terres per cinta transportadora o en vagoneta  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques 

- Introducció dels elements de la canonada 

- Extracció del material excavat, en el seu cas  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

El procés d'avançament amb cric hidràulic és un conjunt d'excavació i empenta. 

Simultàniament un equip de crics hidràulics situats en el pou d'atac, empenyen sobre 

els tubs.  

El procés d'avançament amb martell pneumàtic es produeix a partir d'un capçal que 

avança compactant el terreny i va introduint, per arrossegament, els elements de la 

canonada.  

La llargària de la perforació, ha de ser la definida a la DT.  

L'alineació del tub ha de ser la definida en la DT o l'especificada, en el seu cas, per la 

DF.  

Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable.  

 

S'han de protegir els elements de Servei Públic afectats per les obres.  

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres.  
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 

s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  

CLAVAMENT AMB MARTELL PNEUMÀTIC:  

El llançament del cap, s'ha de fer mitjançant un dispositiu de suport, provist d'un quadre 

de mira per a establir la direcció correcta.  

CLAVAMENT AMB CRIC HIDRÀULIC:  

El començament del clavament i la retirada del cap d'avançament, s'han de fer 

mitjançant uns pous auxiliars, les característiques dels quals han de complir l'especificat 

en el plec de condicions corresponent.  

En els pous d'atac s'han de situar les bases per a rebre els recolzaments dels crics 

hidràulics. Aquestes bases han d'estar dimensionades per a poder transmetre a les 

parets del recinte del pou, la totalitat dels esforços produits durant el procés de 

clavament.  

El nombre de crics hidràulics depèn del diàmetre del tub i de la resistència al fregament 

que ofereix el terreny.  

EXCAVACIÓ AMB BARRINA HELICOÏDAL:  

Al mateix temps que avança el cap, s'han d'anar treient cap el exterior, els materials 

excavats.  

La direcció del clavament s'ha de controlar de forma continuada, mitjançant un làser 

situat en el pou d'atac, que incideix sobre un reticle situat en el cap d'avançament.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT CAPÇAL RETROEXCAVADOR:  

S'ha d'utilitzar un cap d'avanç del tipus sabata tallant oberta. L'excavació s'ha de fer 

mitjançant una pala mecànica incorporada al cap d'avançament.  

 

3.16 ACERS 

3.16.1. Armadures per a formigó armat 

Barres aïllades 

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer 

que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó col·laborant a suportar els esforços 

que es troba sotmès. 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherit. 

Els especejaments que figuren en els plànols només podran modificar-se prèvia 

acceptació per part del director d'obra. En aquest cas, o en aquell en què en el projecte 

no figuri l’especejament detallat, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a 

la seva aprovació i amb suficient antelació, una proposta de especejaments de les 

armadures dels elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les armadures 

definides en els Plànols indicant clarament el lloc on es produeixen els solapaments i el 

número i llargària d'aquests. 

També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures necessàries per 

impedir el moviment de les armadures durant el formigonat, com ara cavallets, 

rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i cadascuna de les figures aniran numerades 

en les fulles d’especejament en correspondència amb els plànols respectius. En les fulles 

d’especejament s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors 

dels fonaments i llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de formigó de 

mida en planta tal que garanteixi la seva estabilitat i de gruix l'assenyalat en plànols 

per al recobriment.  

Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els separadors seran 

de plàstic adequat al recobriment indicat en els plànols i en número no inferior a 4 per 

metre quadrat. 

Les armadures d'arrencada dels fonaments s’“encamillaran” perfectament per evitar 

que es moguin durant el formigonat de les soleres. Abans de començar les operacions 

de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir l'aprovació per part del Director d'Obra.  

En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de 

l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les pendents 

acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la ferralla. 

Malles electrosoldades 

Es defineix com a malles electrosoldades els panells rectangulars formats per barres 

llises o corrugades d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, i disposades a 

distàncies regulars. 

Es complirà tot l'especificat a l'article anterior. 
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Toleràncies 

Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a l'article 5.1.1. 

de l'Annex 10 de l’ EHE que es remet a la norma UNE 36831:97. 

3.16.2. Armadures per a formigó pretensat 

Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de l’EHE. Quant a toleràncies 

s'admetran les assenyalades a l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de l’ EHE. 

3.16.3. Estructura d'acer 

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que 

formen la part resistent d'una construcció. 

Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer 

corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó. 

No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les 

estructures o elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions dels 

mateixos sense la prèvia autorització del Director de les Obres. 

Condicions generals d'execució 

Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les prescripcions incloses 

en les Normes NBE-95 referents a estructures metàl·liques. 

3.17 ESTREBADES AMB PALPLANXES METÀL·LIQUES 

Abans de procedir al clavat de la palplanxa es procedirà a excavar la zona superficial 

en una amplada de 6 m de cada costat de la rasa de tal manera que el cap d'aquesta 

queda en la cota indicada en els plànols del Projecte. 

Les palplanxes seran perfils laminats d'acer de les característiques definides en el 

corresponent article del capítol 2 d'aquest Plec. 

Les palplanxes que s'hagin torçat per qualsevol causa es redreçaran de manera que la 

seva fletxa màxima, respecte a la definida pels seus dos (2) extrems no sigui més gran 

que un partit per dos-cents (1/200) de la seva llargària. 

L'estat de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb les altres hauran de ser 

acceptables, i permetrà enfilar sense cap dificultat, produint una unió sòlida i estanca. 

Les palplanxes podran clavar-se d'una en una o per parelles prèviament enfilades. 

Es disposarà de guies per al clavat de les palplanxes, consistents en una doble fila de 

perfils metàl·lics o peces de fusta de major secció, col·locats sobre la superfície de 

clavat, de manera que l'eix del forat intermedi coincideixi amb el de la pantalla de les 

palplanxes a construir. 

Aquesta doble filera estarà sòlidament subjecta i apuntalada al terreny i la distància 

entre les seves cares interiors no excedirà del cantell de les palplanxes en més de dos 

centímetres (2 cm). 

La col·locació de les palplanxes es realitzarà amb una màquina portadora de cadenes, 

amb braç autoanivellador guiat, equipat amb vibració d'alta freqüència i susceptible 

d'equipar-se amb un equip de perforació d'alleugeriment. 

Els caps de les palplanxes clavades per percussió hauran d'estar protegits per mitjà de 

barrets o peces adequades, per tal d’evitar les deformacions pels cops. En la seva part 

inferior, les ranures de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb altres es protegiran, 

en la mesura del possible, de la introducció de terreny (que dificultaria l'enfilat de les 

palplanxes que es clavaran a continuació) tapant l'extrem de la ranura esmentada amb 

un rebló, clau, cargol o qualsevol peça anàloga allotjada, però no ajustada, a l'esmentat 

extrem, de manera que resti al seu lloc durant el clavat, però que pugui ser fàcilment 

expulsada per una altra palplanxa que s'enfili en la ranura i arribi a major profunditat. 

No es prendrà cap precaució especial per assegurar l'estanqueïtat de les juntes. 

El clavat de les palplanxes es continuarà fins a arribar a la penetració mínima (establerta 

per a cada tram en el projecte dels sistemes de sustentació). Acabat el clavat, es 

tallaran, si fos precís, les palplanxes, de manera que els seus caps quedin alineats 

segons el perfil definit en els plànols. 

Les connexions de palplanxes s'efectuaran amb trossos de llargària apropiada, que 

s'uniran per soldadura, de manera que l'angle de les dues parts soldades no sigui 

superior a tres graus sexagesimals (3º), en qualsevol direcció. 

Les palplanxes que es deformin, perjudicant la permeabilitat de la palplanxa, es 

retiraran i substituiran per altres. Si això no fos possible, es clavaran altres palplanxes 

davant de les deformades. Aquestes operacions esmentades no s'abonaran. 

Si el Director d'Obra ho exigeix, el Contractista portarà un registre de clavat per a les 

diferents palplanxes en la forma prèviament acordada. 
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El Contractista subministrarà tots els mitjans necessaris, per al clavat de les palplanxes. 

També estaran a càrrec del Contractista les perforacions d'alleugeriment necessàries 

per poder clavar les palplanxes als terrenys més durs. 

La tolerància en l'execució de les palplanxes serà de 50 mm en alineació i una inclinació 

màxima d'1/120. 

Abans que sigui clavada, cada palplanxa tindrà clarament marcada la seva altura a 

intervals de 250 mm en els 3 m superiors. 

Si en la línia d'una palplanxa es troba un obstacle que impedeixi arribar a la cota 

prevista, el Contractista podrà passar a clavar altres palplanxes al costat per tal de 

posteriorment clavar la palplanxa que oferia resistència. 

Les palplanxes es retiraran després de completat el reblert de la rasa, si bé s'han de 

prendre les mesures adequades per garantir l'eliminació de moviments de la canonada 

i evitar la reducció del grau de compactació del reblert. 

La retirada de les palplanxes es realitzarà al portell alternant elements d'un i altre costat 

de la línia de palplanxes. 

Així mateix, a les zones en les quals es prevegin efectes perjudicials ocasionats per les 

vibracions segons el parer del Director d'Obra, es realitzarà l'extracció de les palplanxes 

mitjançant l'ús de sistemes hidràulics, d'elevació, grues, etc. 

La retirada de les palplanxes situades als voltants d'obres de fàbrica seran extretes 

simultàniament amb les situades al costat dels trams de canonada adjacents als 

mateixos. 

Si es deixen palplanxes perdudes en el terreny, s'hauran de tallar a la major profunditat 

possible i en cap cas a menys de cent vint-i-cinc centímetres (125 cm) per sota de la 

superfície de terreny acabada. 

 

3.18  CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENYEDOR 

3.18.1. Condicions generals 

1. Aquest article del Plec es refereix únicament a canonades de formigó armat que han de 

servir d'allotjament a la canonada de pressió de conducció d'aigua, i que no se situïn sota 

la capa freàtica. Si haguessin de col·locar-se sota la capa freàtica, caldria establir uns 

criteris diferents quant a maquinària de col·locació, condicions dels tubs etc. 

2. Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció 

d’Obra el procediment constructiu, així com els equips que proposa utilitzar. Presentarà 

també allò indicat a l'article 2.18. d'aquest Plec. 

3. Al capdavant de les operacions de clavament hi ha d’haver un Enginyer Tècnic o 

encarregat amb àmplia experiència en aquest tipus d'obra, el qual haurà de ser present 

en tot moment en què s'executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions 

freqüents, tant d'alineació com de pendent. 

4. Els pous de clava tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de 

manera satisfactòria i el seu emplaçament s'elegirà de manera que no interfereixi amb el 

trànsit rodat. 

5. Totes les canonades per a la clava es manipularan, descarregaran i apilaran d'acord amb 

els principis establerts en aquest Plec per a les canonades de formigó armat. 

3.18.2. Execució 

L'excavació es realitzarà amb un escut de tall tancat. Les excavacions amb escut tancat 

es realitzen amb unes màquines anomenades microtuneladores amb escut tancat. Una 

microtuneladora pemet excavar túnels a secció completa de diàmetre entre 500 mm i 

3500 mm i va associada a un tipus de revestiment, que és un tub de formigó armat 

que s’empenta mitjançant gats des de l’exterior. 

L'execució del clavament es realitzarà sempre que sigui possible en sentit ascendent de 

la conducció, a partir del pou d'atac, mitjançant sistemes hidràulics que transmetin les 

reaccions a un mur d'empenta, el qual anirà disposat perpendicularment a la direcció 

de l'empenta esmentada. El mur d'empenta sempre es formigonarà contra el terreny. 

La solera del pou d'atac ha d'estar formigonada i perfectament anivellada amb el 

pendent de la canonada.  

Es podran utilitzar les estacions intermèdies que consideri necessàries el Contractista, 

quan les forces de fregament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços 

d'empenta excessivament elevats. 

La força d'empenta s'aplicarà a la canonada mitjançant un anell, que sigui suficientment 

rígid per garantir una distribució uniforme de pressions. 

Així mateix, es col·locarà un anell de fusta conglomerada entre la canonada i l'esmentat 

anell, a les estacions intermèdies, així com entre les superfícies de contacte de cada 

unió de canonades a fi de distribuir la pressió exercida pels sistemes de clavament al 

llarg del perímetre de la canonada, evitant l'aparició de punts de concentració de 

tensions. L'anell de fusta es disposarà al llarg de tota la circumferència, amb un gruix 

mínim de 15 mm tal com s'indica a l'article 2.18. d'aquest Plec. 
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Els tubs de formigó portaran en un extrem (femella) un anell metàl·lic galvanitzat 

(virolla). Quan es vulgui aconseguir l’estanqueïtat de la conducció es col·locarà una 

junta elàstica en l’extrem mascle del tub per a que faci tope contra l’anell metàli·lic. 

Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre la canonada i el terreny, a fi 

de lubricar la superfície de contacte i facilitar les operacions de clavament. Quan es faci 

això, una cop s’hagin acabat les operacions esmentades s'injectarà morter de ciment 

per desplaçar la bentonita de l'espai comprès entre la canonada i el terreny. 

La pressió, volum i composició dels materials a injectar hauran de ser limitats per tal 

d'evitar possibles danys o desplaçaments de la canonada.  

Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en 

alguna canonada durant les operacions de clava, haurà de ser retirada per a la qual 

cosa es continuaran les operacions de clavament fins que la canonada danyada pugui 

ser extreta per algun pou. Si el deteriorament de la canonada és petit, segons el parer 

de la Direcció d’Obra, podrà ser reparada amb l'autorització prèvia a aquesta actuació. 

En el cas que no sigui possible procedir a l'extracció de la canonada danyada, la Direcció 

d’Obra podrà acceptar la reparació o reconstrucció total del tram, per a la qual cosa el 

Contractista haurà de presentar càlculs justificatius de l'obra a realitzar, subscrits per 

un tècnic especialista. En els càlculs esmentats es justificarà que la canonada reparada 

o reconstruïda “in situ” tindrà una resistència i vida útil igual o superiors a les de la 

canonada especificada. L'acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà de la 

remissió al Director d'Obra del corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista 

del Contractista, en el qual s'especificarà que les obres van ser realitzades sota la seva 

directa supervisió i que l'obra lliurada és d'una qualitat igual o més gran que la canonada 

projectada. 

En el cas que es construeixi “in situ” algun tram de la canonada, caldrà injectar 

posteriorment amb morter de ciment l'espai comprès entre la paret de formigó i el 

terreny.  

Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereix, seran les 

establertes en el present apartat.  

L'ajust a l'alineació i/o rasant teòrica de la canonada haurà de ser gradual i, en cap cas, 

se superarà en una junta l'angle de gir fixat pel fabricant. 

Com a mesura de prudència davant una execució dolenta, o un despreniment que hagi 

pogut succeir en el transcurs del clavament, en acabar aquesta, es provarà d'injectar 

beurada de ciment a molt baixa pressió (no més gran de 0,5 Kg/cm² en el punt 

d'injecció) en els punts preparats per injectar. Si existeix admissió es continuarà la 

injecció fins que es garanteixi el contacte terreny-canonada. 

3.18.3. Toleràncies admissibles en el muntatge de canonades instal·lades amb 

empenyedor 

Les màximes desviacions admissibles respecte a les alineacions del Projecte seran les 

següents: 

En 

ras

ant 

En alineació 

horitzontal 

+/- 

50 

mm 

+/- 75 mm 

 

3.19 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 

3.19.1. Transport, manipulació i aplec 

Per al transport els tubs es col·loquen en posició horitzontal sobre bressols o llistons. Segons 

UNE 127010 els tubs es transportaran de manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si 

s'utilitzen cables per assegurar-los aquests han d'estar encoixinats per evitar danys. Especial 

atenció mereixen els broquets i campanes. 

El nombre de filades de tubs serà tal que les tensions que es produeixin no superin el 35% 

de la resistència característica del formigó (se suposa que el tub no es transporta fins que el 

formigó tingui la seva resistència). Es procurarà un bon condicionament dels accessos als lloc 

de treball de l'obra. Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els que estiguin 

danyats es retiraran; el director d'obra decidirà si poden ser reparats o si es rebutgen. 

La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats, i sempre seguint les instruccions del fabricant. 

Tots els elements dels útils en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques.  

En l’aplec dels tubs se seguiran les instruccions del fabricant. Es farà en posició horitzontal; 

cas de fer l’aplec en diverses filades, en cada filada la campana i els endolls estaran a la 

mateixa direcció; en la següent filada les campanes estaran sobre els endolls de la filada 

inferior.  
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Es prendran precaucions especials per impedir el seu rodament. Els tubs de diàmetre igual o 

més gran de 1.000 mm només podrà fer-se l’aplec en 1 filada. Entre 500 mm i 1.000 mm en 

2 filades i entre 300 mm i 400 mm en 3 filades. 

El terreny estarà anivellat, i cada tub de la primera filada estarà calçat per quatre punts. La 

següent filada es col·locarà de tal manera que els tubs es recolzin exclusivament sobre les 

generatrius. El temps d'amuntegament en obra serà el menor possible.  

Les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i es complirà allò indicat a la UNE-EN 681-

1. Estaran lliures d'esforços de qualsevol tipus, no estaran en contacte amb dissolvents, olis 

ni greixos. No s’han d’emmagatzemar en punts pròxims a instal·lacions elèctriques capaços 

de generar ozó com per exemple llums de vapor de mercuri, material elèctric d'alta tensió i 

altres. Aniran en envasos tancats.  

3.19.2. Estesa 

L'estesa ha de començar a l'extrem aigües avall, col·locant normalment les canonades amb 

les embocadures orientades aigües amunt. Els canvis de direcció s'efectuaran en els pous de 

registre. El tub ha de tenir un suport continu al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a 

la qual cosa el llit de suport ha d'estar perfectament anivellat i enrasat. El llit presentarà 

excavacions prou àmplies per evitar que la campana del tub recolzi sobre el terreny. Si es 

donés la circumstància per qüestió de càlcul de projecte que el llit fos de formigó, s'instal·larà 

el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del mateix 

material i una vegada col·locat el tub, s'omplirà el suport complet, amb un formigó prou fluid 

per poder formigonar des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de l'aire i el 

suport total del tub sobre el llit de formigó.  

Abans de baixar els tubs a les rases s'examinaran i s'apartaran els que presentin 

deterioraments, netejant-los bé, sobretot les campanes i endolls. 

Cada tub s'ha de centrar i s’ha d’alinear perfectament amb l'adjacent. Els tubs s’han d’unir 

mitjançant una força axial aplicada progressivament usant els útils apropiats que varien en 

funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub 

entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat.  

Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o tiradors 

hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Pot també col·locar-se amb “tràctels” sempre 

que es prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació 

del tub.  

A partir de 800 mm existeixen màquines per ajuntar tubs especialment dissenyades per 

muntar tubs de grans diàmetres. En qualsevol cas i sigui qualsevol el diàmetre de la conducció 

el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació el sistema d'unió dels 

tubs. 

Com s'ha especificat en el capítol 2 d'aquest plec les juntes seran del tipus lliscant. Els passos 

a seguir per a la col·locació de la goma seran els següents: 

1. Eliminar les substàncies estranyes de la superfície d'unió de la campana. 

2. Utilitzant un lubricant adequat (ho indicarà el fabricant de tubs) lubricar completament la 

superfície interior de la campana.  

3. Netejar l'endoll incloent la ranura. 

4. Lubricar l'endoll, en particular la zona d'allotjament de la junta.  

5. Lubricar la junta. 

6. Fixar la junta acuradament. Igualar la tensió del junt recorrent la circumferència sencera 

diverses vegades amb un objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.  

7. Alinear concèntricament la campana i endoll dels tubs a unir. Comprovar amb una galga 

la situació final de la goma al llarg de tota la circumferència. Si no està al seu lloc es 

desendollarà el tub, i amb una nova goma es tornarà a repetir l'operació. Si el tub tingués 

algun defecte que impedís l'endoll correcte es traurà de la rasa. Quan es finalitzi la jornada 

laboral, o en les interrupcions de treball s'obturaran provisionalment els extrems de la 

canonada.  

3.20 JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 

Han d'instal·lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre s'aboca el formigó. 

Se subjectarà a l'armadura mitjançant grapes especials, o si la banda ve proveïda d'orificis 

metàl·lics mitjançant filferros que passen pels mateixos i se subjecten a les armadures. 

El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva funció de dilatació; a 

aquest efecte es farà servir encofrat partit en dues peces. El formigó cal col·locar-lo i 

compactar-lo de manera adequada perquè no quedin buits o zones poroses. En el cas de les 

soleres un operari acompanyarà el formigonat amb la mà assegurant la sortida de l'aire i la 

perfecta embolcall de la cinta, mentre un altre operari vibra el formigó amb cura de no tocar 

la cinta. 

Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del capítol 2 d'aquest Plec, les peces especials 

vindran subministrades de fàbrica de tal manera que les soldadures a efectuar en obra siguin 

les menors possibles. 

Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa subministradora) qui 

executi les soldadures d'obra. 
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3.21 MITJA CANYA EN UNIÓ DE SOLERES I ALÇATS 

Per a la realització de la mitja canya se seguiran les següents etapes: 

Preparació de la superfície: 

Amb martell pneumàtic es repicarà l’excés de formigó, les rebaves de l’encofrat i altres 

defectes presents a la junta. Posteriorment s’utilitzarà la mola elèctrica per tal de deixar la 

supeficie el més llisa possible i poder fer una mitja canya homogènia. Finalment s’emprarà un 

raspall de neteja per a eliminar la pols. 

Realització de la mitja canya. 

El reblert de la mitja canya es realitzarà amb un morter de reparació monocomponent de 

fraguat ràpid tipus Thoro structurite R4 de Basf o similar. La preparació de la mescla es farà 

seguint estrictament les instruccions del fabricant. Es donarà forma corba a la mitja canya 

fent servir un motlle que pot ser un tros de tub de pvc. Abans d’aplicar el morter es farà una 

imprimació amb lletada feta amb el mateix producte. Un cop executat el reblert es deixarà 

curar el producte el temps marcat pel fabricant abans d’aplicar la capa d’impermeabilització. 

Impermeabilització de la mitja canya 

La impermeabilització es farà aplicant un revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós 

bicomponent tipus Thoroseal-FX110 de Basf o similar. El gruix mínim del revestiment, a 

aplicar sobre la capa anterior, serà de 2mm. S’aplicarà en dues capes entre les quals es 

col·locarà una malla de reforç de 20 cm de gruix de fibra de vidre. Es procedirà, tant en la 

preparació de la mescla, com en l’aplicació, com en els temps d’espera entre capa i capa, 

d’acord al que estableixi la fitxa tècnica del producte. 

El Contractista realitzarà una mitja canya de prova en l'obra per a la seva aprovació si és 

procedent per part del Director d'Obra. 

3.22 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS PER A COBERTES 

Una vegada comprovada la superfície de formació de pendents es procedirà a col·locar la 

làmina. Es farà pel procediment de "no adherida" i complirà allò indicat en la “Norma Básica 

de la Edificación QB-90”. L'ample de solapament entre peces no serà inferior a 10 cm. 

Es tindrà especial cura en la formació d'una mitja canya de morter en tots els llocs que la 

làmina ha de doblegar-se, excepte en els blocs siguin perimetrals o interiors, que la làmina 

quedarà immobilitzada entre dos blocs. 

3.23 COBERTA 

Estarà formada bàsicament per plaques alleugerides de formigó pretensat recolzades en tires 

de E.P.D.M. 

Les plaques pretesades compliran amb l'especificat a l'article corresponent del capítol 2 

d'aquest Plec. 

En el perímetre de l'estructura (dipòsit o estació de bombament) es construirà un cèrcol de 

formigó armat que tanqui completament el conjunt de plaques. 

Els buits entre plaques s'ompliran amb formigó de resistència característica no inferior a 25 

N/mm2. 

Els accessos a l'interior del dipòsit requereixen buits que no sempre es poden aconseguir amb 

les plaques alleugerides, per la qual cosa en aquests casos es precisa la substitució d'algunes 

plaques per altres de formigó armat i que tinguin un forat. Aquestes plaques s'armaran de tal 

manera que la màxima fissura que es produeixi per al total de la càrrega a suportar sigui 

inferior a 0,1 mm. 

S'han de prendre les precaucions pertinents perquè durant el formigonat per formar pendents 

i construir els cèrcols perimetrals no entri formigó pels alvèols que incrementin el pes propi 

de l'estructura. 

3.24 PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

3.24.1. Preparació de les superfícies despullades 

Els graus de preparació que es contemplen són: 

Raig de sorra abrasiu a metall blanc 

SA-3 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. El raig es passa sobre la superfície a fi 

d'eliminar tota la calamina, rovell i matèries estranyes. Ha de prendre un color metàl·lic 

uniforme. 

Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc 

SA-2 1/2 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. Raig de sorra molt curós. La calamina, 

rovell i matèries estranyes s’han d’eliminar de manera que només quedin algunes traces 

distribuïdes uniformement prenent l'aspecte d'ombres en forma de taca o franges. 

La rugositat de la superfície tractada no excedirà de 100 micres i en tot cas serà inferior a 1/3 

del gruix de la pintura protectora. 

3.24.2. Aplicació 

Preferentment, s’hauran d’aplicar pintures de base aquosa lliures de dissolvents orgànics i 

amb certificació ecològica oficial. 
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S'aplicarà la primera capa tan aviat com s'hagi efectuat el raig de sorra i en cap cas després 

de les tres hores següents. 

El gruix de pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament observat i 

s'entén que és gruix de pel·lícula seca. 

Les capes de pintura han d'estar lliures de porositats, bombolles i ulls de peix. 

Mai s'aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques: 

- Temperatura ambient per sota de 5 graus centígrads 

- Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0 graus centígrads abans que la pintura 

s'hagi assecat. 

- Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l'aire. 

- Temperatura ambient per damunt de quaranta graus centígrads. 

- Humitat relativa superior a 80% 

- Vent 

Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d'acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Per determinar les condicions d'aplicació de les pintures s’hauran d’ observar les 

recomanacions del fabricant. 

3.24.3. Comportament anticorrosiu 

La capacitat de protecció del sistema de pintura una vegada aplicada serà tal que al cap de 5 

anys de servei la superfície no presenti un grau de corrosió superior a Re3 de l'Escala Europea 

de Corrosió. 

3.24.4. Adherència 

En qualsevol de les capes especificades s'exigeix un grau d'adherència classe 4 de la norma 

ASTM D-3359-74. 

3.24.5. Assaigs 

En elements lineals s'executaran: 

- 1 Assaig d'adherència cada 3 metres lineals 

- 1 Assaig de gruix cada 1 metre lineal 

Per a elements superficials: 

- 1 Assaig d'adherència cada 2 m2 o fracció 

- 1 Assaig de gruix cada 1 m2 o fracció 

3.24.6. Gruixos i tractament general 

En cas de que el projecte no incorpori unes especificacions particulars el tractament general 

en estructures metàl·liques i caldereria DN>500 a estacions de bombament i cambres de clau 

serà el següent: 

Els tubs i peces es revestiran interiorment i exterior amb els tractaments especificats a 

continuació:   

a) Tractament interior caldereria 

· Recobriment de pintura Epoxi alimentària sense dissolvents. SIGMAGUARD CSF 575:   

300 micres de gruix de pel·lícula seca. 

El gruix mínim total haurà de ser de 300 micres. 

b) Estructures metàl·liques en general i tractament exterior de tubs no 

soterrats 

· Granallat de la superfície fins a una rugositat SA 254, segons Norma UNE EN 150 8501 

/ UNE EN 8503. 

· Recobriment de pintura Epoxi rica en zinc. SIGMAFAST 302:   60 micres de gruix de 

pel·lícula seca. 

· Recobriment de pintura Epoxi Poliamida. SIGMAFAST 213:   200 micres de gruix de 

pel·lícula seca. 

· Recobriment poliuretà. SIGMADUR 550:    65 micres de gruix de pel·lícula seca. 

El gruix mínim total haurà de ser de 325 micres. 

Com a tractament alternatiu tant en estructures metàl·liques com en calderería DN<=500 es 

aplicable la protecció mitjançant galvanitzat en calent per immersió previ tractament de 

decapatge químic, segons UNE-37.505 i ISO 1461. Gruix mig mínim 85 micres o 610 g/m2. 

La cargoleria segons UNE 37.507 

En cas de soldadures en obra es podran utilitzar excepcionalment pintures enriquides amb 

zenc en gruixos de 80 micres segons ISO 3549.  
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4 CANONADES DE POLIETILÈ 

4.1  GENERALITATS 

4.1.01. Condicions generals 

Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetres compresos 

entre 100 mm i 355 mm, amb pressions nominals entre 6 i 25 atmòsferes. El 

Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs i accessoris d'acord amb les 

condicions i documents del Contracte. 

4.1.02. Relació de treballs especificats en una altra part del Plec 

A. Moviment de terres 

B. Formigons 

C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades 

D. Vàlvules i accessoris 

E. Peces especials fabricades en acer 

4.1.03. Especificacions, Codis i Normes de Referència 

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot 

treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents 

següents, sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les 

estipulacions d'aquesta secció. 

Normes 

- UNE-EN 12201-1. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE) Parte 1: Generalidades”. 

- UNE-EN 12201-2. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE) Parte 2: Tubos”. 

- UNE-EN 12201-3. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”. 

- UNE-EN 12201-5. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema”. 

- UNE-EN ISO 6259-1. “Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de 

tracción”. 

- EN ISO 1133. “Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos 

en masa (IFM) y en volumen (IFV)”. 

- Pr EN ISO 3126. “Sistemas de canalizaciones plásticas. Componentes de canalizaciones 

plásticas. Determinación de dimensiones.” 

- UNE-EN 1092-1. “Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, 

designación PN Parte 1 - Bridas de acero”. 

4.10.4. Garantia de qualitat 

- Inspecció: 

Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb el que es disposi a 

les normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El 

Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament 

de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del 

començament de qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció 

d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li 

permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les 

especificacions. 

- Proves: 

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la 

construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de 

les normes de referència que siguin d'aplicació. 

El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per 

a ATLL. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel 

Contractista. 

A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar 

mostres addicionals de qualsevol material per a ser sotmeses a proves per ATLL. Les 

mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per a ATLL. 

- Requisits que han de complir els subministradors de canonada: 

Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma 

EN ISO 9001:2008. 

L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les 

normes EN 45011 o EN 45012, segons correspongui. 
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Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de 

complir el que disposi el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'annex IX del citat decret, en 

la que figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número de registre 

sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum 

humà. 

Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i 

comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element ofertat hagi de ser adquirit 

a un altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i 

aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos 

requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 

- El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol que haurà de contemplar: 

Tubs i peces. Controls que compleixin com a mínim el que s’especifiqui a la norma UNE-

CEN/TS 12201-7:2007. 

4.2 PRODUCTES 

4.2.01. Generalitats 

Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels 

tubs han de presentar un aspecte llis, i estar lliures d'esquerdes, cavitats o altres 

defectes superficials que impedeixin la conformitat del tub amb la norma UNE-EN 

120001. Els tubs han de ser blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la 

norma UNE-EN 12201-2. 

4.2.02. Dimensions dels tubs 

- Gruix de tubs: 

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el gruix de paret i les seves 

toleràncies estaran d'acord amb la taula 2 de la norma esmentada.  

- Diàmetres exteriors mitjans i ovalació: 

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el diàmetre exterior mitjà i 

l’ovalització han de ser conformes amb allò establert a la taula 1 de la norma 

esmentada. 

- Llargàries: 

Les llargàries dels tubs seran en general de 12 m, llevat d'especificació contrària en 

projecte. Les toleràncies en llargària seran de +/- 10 mm. 

4.2.03. Unions 

Podran ser de tres tipus, tal com s'indica més detalladament a l'apartat 3 d'aquest Plec: 

- Amb soldadura a tocar.  

- Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables. 

- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques. Els cargols per a les 

brides seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques estan especificades a les 

normes EN 1092-2 i estaran cadmiats o bicromatats. 

Les gomes entre brides compliran amb la norma EN 681-1. 

4.2.04. Característiques mecàniques 

D'acord amb l'article 7 de la norma EN 12201-2, els mètodes d'assaig i els requisits 

exigits seran els de la taula 3 de la norma esmentada. 

4.2.05. Característiques físiques 

D'acord amb l'article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els requisits 

exigits seran els de la taula 5 de la norma esmentada. El requisit d'allargament en el 

trencament que en la norma s'especifica com ≥ 350% es fixa en aquest Plec en 600%. 

4.2.06. Marcat dels tubs 

Es complirà el que s’especifiqui a l'article 11 de la norma UNE-EN 12201-2. 

4.2.07. Accessoris 

Es complirà el que s’especifiqui a la UNE-EN 12201-3. 

4.2.08. Recepció de lots 

La recepció del producte es farà a fàbrica. Per a la realització de les proves el fabricant 

o el Contractista haurà d'aportar a càrrec seu tots els mitjans i personal que sigui precís. 

 

4.2.08.1. Tubs 

El lot estarà format per la producció de tubs d'una jornada de treball. S'analitzarà: 
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- Característiques geomètriques (gruix, diàmetres, ovalització, llargària), en 12 tubs 

distribuïts uniformement al llarg de la jornada de treball.  

- Assaig de tracció i allargament en trencament en un tub. El nombre de provetes serà el 

que indiqui la taula 1 de l'art. 5.2. de la ISO 6259-1:2002. 

- Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs. 

4.2.08.2. Peces 

- Característiques geomètriques en una de cada 10 peces. 

4.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS 

4.3.01. Emmagatzematge, manipulació i transport  

La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers (temperatures superiors 

a 45º) i del contacte amb objectes punxants o tallants. S'evitarà l'entrada d'elements estranys 

al seu interior i es procurarà que el temps d'emmagatzematge sigui el més petit possible. 

Igualment les canonades emmagatzemades estaran situades de tal manera que no entrin en 

contacte amb combustibles, dissolvents, pintures agressives etc. 

Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota la seva llargària, 

disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. L'altura màxima de tubs 

apilats no excedirà d'1,20 m i s'asseguraran convenientment perquè no es desplacin pels 

costats.  

Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, per que les 

superfícies que hagin d’estar en contacte amb el material, estiguin protegides adequadament. 

S'exclou expressament l'ús de cadenes, cables o eslingues metàl·liques per al moviment dels 

tubs. Si s'utilitzen carretons elevadors, les zones en contacte amb el tub han d'estar 

protegides amb materials elàstics. S'han d'evitar pràctiques com ara arrossegar els tubs o el 

contacte amb objectes tallants. En el cas que per necessitats de muntatge, s’hagi de desplaçar 

el tub horitzontalment, aquest es recolzarà sobre corrons metàl·lics durant el lliscament. 

Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel Contractista. Es considera dany al tub, qualsevol 

raspadura, cràter, etc. que tingui una profunditat superior al 3% del gruix del tub. En cas de 

produir-se el dany, la part de tub malmesa s'eliminarà; la resta del tub podrà col·locar-se. 

Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà completament de qualsevol 

substància estranya que s'hagi dipositat i es mantindrà net a partir d'aquest moment. Les 

obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció 

dels treballs.  

4.3.02. Estesa de tubs 

L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part les tensions 

produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de curvatura del projecte i si per 

alguna causa excepcional no pogués fer-se s’utilitzaran colzes. No s'admetran curvatures ni 

manipulacions realitzades per escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la 

canonada. 

Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això últim. Quan els 

tubs arriben al lloc d'utilització des de fàbrica es reparteixen al llarg de la futura rasa, tenint 

cura de col·locar-los a la banda oposada a aquella en què es dipositaran les terres de 

l'excavació que serviran de posterior reblert. Els tubs s'uneixen fora de la rasa amb la 

precaució ja advertida de no desplaçar-los per sobre del terra en cap cas.  

Una vegada soldats, amb ajuda d'una petita grua dotada d'elements de subjecció que no 

malmetin al tub, s’anirà instal·lant la canonada a la rasa; si cal s'instal·laran travesses 

transversals sobre la rasa que ajudin a subjectar la canonada i que de mica en mica s’aniran 

eliminant. En qualsevol cas el tub es diposita suaument sobre el llit de la rasa. 

Es tindrà especial cura a comprovar que no existeixen punts alts relatius a la canonada abans 

de procedir a tapar-la. En cas d'existir aquests (produïts per la temperatura) s'interrompran 

els treballs fins que la canonada quedi en posició correcta. El desfasament entre canonada, 

estesa i tapada amb una primera tongada de terra no ha d'excedir en general els cinquanta 

metres de llargària.  

4.3.03. Unions 

Les unions entre tubs poden fer-se pels següents procediments: 

- Soldadura a tocar 

- Unió mitjançant maneguets electrosoldables 

- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques 

La soldadura a tocar és el procediment generalment utilitzat per a unir tubs. Aquest sistema 

no és recomanable per a la unió de peces de diferent gruix; en aquest cas es recomana la 

unió mitjançant maniguets electrosoldables. Ara bé, els maniguets electrosoldables en el 

moment de la redacció d'aquest plec no assolien tot el ventall de pressions i/o diàmetres per 

la qual cosa en determinats casos cal recórrer a la unió mecànica mitjançant portabrides de 

polietilè i brides metàl·liques. També cal fer servir aquest procediment en el cas d'unió d’una 

canonada de polietilè amb una canonada metàl·lica. 

- Soldadura a tocar: 
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La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s'efectuarà mitjançant el procediment 

de soldadura a tocar: 

El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per contacte 

amb una placa calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i en la unió posterior per 

pressió de les dues peces, durant el temps prescrit en cada cas particular. La tècnica d'unió 

per soldadura a tocar requereix la utilització de màquines, per poder controlar la pressió 

necessària per a la unió. 

Les unions les realitzaran operaris homologats per l'empresa que subministra els tubs i 

accessoris. 

El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el 

diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps d'escalfament, temps per 

retirar la placa, temps per a assolir la pressió de soldadura i temps de refredament. 

Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d'escalfament també s'expressaran en 

l'esmentat diagrama. 

El fabricant haurà de subministrar la dada referent a l'altura del cordó inicial en funció del 

gruix dels tubs a unir. 

S'hauran de tenir les següents precaucions durant les operacions d'unió: 

- S'han de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que el medi extern on es 

realitzin les soldadures no afecti a la neteja que s’ha de mantenir durant el procés. 

- Al col·locar i posicionar els tubs a la màquina de soldar, es vigilarà que estiguin ben 

alineats (la tolerància màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició respecte de la 

màquina serà tal que una vegada recapçat el tub quedi com a mínim a una distància de 

20 mm entre la mordassa i l'extrem del mateix. 

- L'operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs a unir es prolongarà 

fins a aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada finalitzada l'operació 

de recapçat es netejaran els extrems dels tubs i es retiraran els encenalls sense tocar les 

superfícies a unir.  

- Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la tolerància 

màxima serà de 0,5 mm). 

- Abans de començar l'operació d'escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb 

alcohol. Si durant l'operació es detecta adhesió de material del tub a la placa calefactora, 

s’aturarà l'operació iniciant novament el procés de soldadura. 

- Es comprovarà periòdicament amb un termòmetre que la temperatura de la placa està en 

l'interval prescrit per al material (210ºC +/- 10ºC). 

- Durant l'operació de soldadura s'utilitzaran dos manòmetres en sèrie per garantir el valor 

de la pressió de soldadura. 

- Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de subjecció ni es 

mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà mitjançant un rellotge amb 

alarma acústica.  

- Si per qualsevol raó s'interromp el procés de soldadura, abans de procedir a repetir 

l'operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm. 

4.3.04. Instal·lació d'accessoris 

Els colzes i reduccions es podran construir amb el mateix material que els tubs, i la resta de 

peces en acer inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes de brides. 

Les peces d’acer inoxidable compliran els requisits del Plec de Canonades d’ATLL. En el cas 

de ventoses i desguassos aquests s’instal·laran amb collaret de presa amb sortida amb brida. 

El collaret serà de fosa nodular amb revestiment de pintura epoxi d’almenys 150 micres. Els 

cargols seran d’acer inoxidable. Si per diàmetre i/o pressió no existís al mercat collaret de 

fosa, les ventoses i desguassos es faran sobre canonades d’acer inoxidable. 

1. Unions amb maniguets electrosoldables: 

És el procediment més adequat per a unió de tubs de diferent gruix i per a reparacions. 

S’executen mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se 

perpendicularment a l’eix, evitant un tall irregular que pugui ser causa de fallada en 

l’electrofusió. Cal evitar qualsevol moviment dels tubs durant la fusió i el temps de 

refredament. Es comprovarà que la ovalització dels extrems compleix els requisits de la 

normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament nets. Atès que es precisa rascar els 

extrems dels tubs a unir, no es produirà un rascat excessiu atès que es tracta simplement 

d’eliminar la capa superficial, però d’altra banda cal assegurar  que s’ha rascat tota la 

superfície, per a la qual cosa s’utilitzarà un mirall que permeti observar la part inferior del 

tub. Es comprovarà a l’acabar l’operació que han sortit els testimonis de fusió. 

2. Unions mitjançant portabrides de polietilè i brida metàl·lica: 

El portabrides serà de material PE-100 de la mateixa manera que el material del tub al qual 

se solda. Abans d’acoblar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de 

tot material estrany mitjançant brotxes de filferro. La goma de la junta ha d’estar centrada i 

les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin de forçar. Tots 

els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada 

a un valor donat de moment torsional (parell de collat) mitjançant una clau apropiada, 

aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les femelles exclusivament.  
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Les unions mecàniques seran accessibles per poder procedir a la inspecció i collat de junta si 

es precisa, per la qual cosa s’allotjaran en arquetes apropiades que permetin el treball còmode 

i segur als operaris. En el cas excepcional que no sigui possible la construcció de l’arqueta i la 

unió, ha de quedar enterrada, aquesta es protegirà recobrint brida i cargols amb massilla 

anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per subjectar 

la massilla a la brida i cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit 

acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, 

arrels i a l’envelliment complint la norma DIN 30672 classe A. 

Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàl·lica (acer o fosa) 

atès que els cargols de les dues brides s’han d’enfrontar perfectament, la diferència de 

diàmetre interior entre canonades unides resulta excessiva. En aquest cas la unió es farà amb 

una canonada metàl·lica que s’acosti en el seu diàmetre interior tant com es pugui al diàmetre 

interior de la canonada de polietilè. La brida per a la canonada metàl·lica es fabricarà a partir 

d’una brida cega de la pressió nominal que correspongui i del diàmetre exterior idèntic a la 

brida de polietilè. En cap cas es permetrà disminuir la resistència de cap brida per acoblar-se 

a les mesures de la unió.  
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ANNEX 

CRITERI DE DISSENY DELS TUBS 

Les canonades de polietilè es dissenyaran d’acord amb la norma UNE 53331:1997 IN. 

Es tindrà en compte el següent: 

a) Es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció que serà 2 (cas B). 

b) La norma UNE 53331:1997 IN no contempla el PE100. Per tant les dades d’esforç 

tangencial de disseny a flexotracció tant a curt termini com a llarg termini que per al PE50 

són de 30 i 14,4 N/mm² respectivament, caldrà demanar-los al fabricant. 

c) La deformació admesa serà menor del 5%. 

d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 respecte al MRS. És a dir 

que la tensió de disseny és  S = MRS 

     1,25 

Les comprovacions a efectuar són les següents: 

Estat de deformació: 

a) Canonada buida 

Càrrega de terra + trànsit 

Estabilitat: 

a) Canonada buida 

Pressió de terres 

b) Canonada buida 

Pressió exterior de l’aigua  

c) Canonada buida 

Pressió exterior de terres + aigua exterior 

Esforços: 

a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir amb cop d’ariet 

inclòs). 

b) Canonada buida 

Càrregues exteriors 

c) Càrregues exteriors + pressió interior 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

52 
    

 

5 TUB D'ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER I 

EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRICAPA  

5.1  GENERALITATS 

5.1.01. Condicions generals 

El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d'acer amb revestiment interior de 

morter i exterior de polipropilè tricapa i tots els seus accessoris completament acabats en 

obra, d'acord amb les condicions dels Documents del Contracte.  

5.1.02. Especificacions, codis i normes de referència 

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí 

determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre 

que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta 

Secció. 

5.1.02.01 Normativa d'aplicació 

- UNE-EN 10224: “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos 

acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 

- AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”. 

- AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 in. through 

144 in. (100 mm through 3600 mm)”. 

- UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de 

aceros al carbono y de aceros aleados”. 

- UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”. 

- UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”. 

- UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”. 

- EN-681-1: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: 

Caucho vulcanizado”. 

- UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”. 

- UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales técnicas de 

suministro”. 

- EN 10204: “Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección”. 

- EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”. 

- EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los 

materiales metálicos. Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”. 

- EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los 

materiales metálicos. Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros 

por arco sumergido”. 

- EN 288-3: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los 

materiales metálicos. Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por 

arco sumergido”. 

- EN-10002-2: “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a 

temperatura ambiente”. 

- EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios 

generales”. 

- EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las 

uniones soldadas”. 

- M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”. 

- NFA 49711: “Revestimiento de polipropileno”. 

- NFA 49709: “Revestimiento de pintura epoxi”. 

5.1.03. Documents a presentar pel contractista 

A. PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i 

accessoris d'acord amb les condicions d'aquesta secció i les condicions suplementàries 

següents que siguin d'aplicació. 

• Plànols delimitats dels tubs, accessoris i peces especials. 

• Detalls de construcció de la junta i dels tubs, toleràncies de fabricació, i tota una altra 

informació necessària per a la fabricació del producte. 

• Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega, 

connexions, taps per a proves, broquets i altres peces especials que figurin als plànols, 

amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris i peces 

especials han de ser adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant 

circunferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s'indiquen 

als Documents del Contracte. 
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• Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les quals 

figuren en el projecte i dels collarets i peces especials amb els detalls suficients per 

verificar el compliment de les condicions de dissenys dels tubs i accessoris d'acord 

amb les Especificacions. 

• Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran. 

• Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i 

localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més 

els plànols del traçat hauran d'incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en 

els canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal 

col·locar l'extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions 

verticals com horitzontals i els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o 

ancoratges de formigó. 

• El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió 

de totes les soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les soldadures que es 

faran a la fàbrica de les que es faran al camp. Els plànols del fabricant hauran d'indicar 

amb símbols de soldadura o esquemes els detalls de les juntes soldades i la preparació 

necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l'ordre consecutiu 

o la tècnica de la soldadura són especialment importants, s'han de controlar 

acuradament per reduir al mínim els esforços i distorsió causats per l'escurçament al 

refredar-se. 

B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de les presents 

Especificacions per a tots els tubs i altres productes o materials subministrats, que estiguin 

d’acord amb a les especificacions d'aquesta Secció, amb la normativa de referència i en 

particular amb les especificacions següents. 

ACER 

L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de correspondre's 

amb algun dels tipus indicats a la Taula 1 de la norma UNE-EN 10224. 

MATERIALS PER REVESTIMENT EXTERIOR DE LA CANONADA 

Compliran les especificacions de la norma NFA 49711 

MATERIALS PER RVESTIMENT EXTERIOR DE PECES 

Compliran la norma DIN 30672 

CIMENT PER A REVESTIMENT INTERIOR DE LA CANONADA I PECES 

Compliran els requisits de la RC-08 o de qualsevol país membre de la C.E.E. 

ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÉRICS 

a) Designació de la junta 

Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA, 

subministrament d'aigua potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1. 

b) Duresa 

La duresa nominal Shore de la junta s’haurà de correspondre amb la categoria 60 de la Taula 

1 de la UNE-EN 681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran 

del valor especificat en l'art. 4.2.3 de la citada norma. 

c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a 

l'ozó, i canvi de volum. 

Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran 

a allò disposat a la Taula 2 i en els articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la 

categoria de duresa 60. 

PECES ESPECIALS 

El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quines 

de les següents proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:  

- Realitzar proves de pressió en totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes, colzes) 

dotades de broquets o brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball. 

- Realitzar proves en totes les peces en colze, T, encreuaments, i tubs rectes sense broquets 

ni brides, amb aire, a una pressió de 2 Kg/cm², i comprovant l'estanqueïtat amb aigua 

sabonosa. 

- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de 

cada lot que es rebi. 

5.1.04. Garantia de qualitat 

A. INSPECCIÓ.  

Tots els treballs estaran subjectes a inspecció en fàbrica, d'acord amb allò disposat a les 

normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista 

haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació 

dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de 

qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà 

de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les 

inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions. 
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B. PROVES.  

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció 

dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de 

referència que siguin d'aplicació. 

El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a 

ATLL. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 

A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres 

addicionals de qualsevol material, incloent pintures epoxi, per ser sotmeses a proves per 

ATLL. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per a ATLL. 

C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA.  

Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 

9001:2008. 

Els productes han de subministrar-se amb inspecció específica segons la norma EN 10021. 

Haurà de facilitar-se un certificat d'inspecció 3.1.B. segons la norma EN 10204. 

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir 

allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’esmentat decret, en 

la que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del 

producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 

Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i 

comprovacions de l'autocontrol. Si es dóna el cas que algun element ofertat hagi de ser 

adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i 

aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte, dels mateixos 

requisits indicats als paràgrafs anteriors. 

El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a 

mínim: 

Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així com 

els assaigs a realitzar per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents 

controls: 

Acer. Tal i com s’ha dit anteriorment, els productes han de subministrar-se amb inspecció 

específica. Per tant, i tal com indica la Taula 14 de la norma EN 10224 s'executarà un anàlisi 

per colada. La composició química de la colada complirà amb el que s’especifica a la Taula 1 

de la norma UNE-EN 10224. 

Ciment: El subministrador de ciment estarà en possessió de segell o marca de qualitat 

oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. 

Sorra per a morter: Abans de l’inici del procés de revestiment interior de les canonades i 

sempre que canviïn les condicions de subministrament, es realitzaran els assajos prscrits en 

una forma oficial d’algun Estat menbre de la Unió Europea. 

Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les 

característiques especificades a l'EN 681-1. 

Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del 

personal, tant soldadors com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos 

casos la freqüència de renovació, control de revestiment de pintura epoxi, anells elastomèrics, 

proves en el cilindre del tub i proves hidràuliques del mateix. Els controls mínims a especificar 

seran els següents: 

- Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs 

hauran de ser prequalificats d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1 i EN 288-2. 

S'especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circunferencial, o 

espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç, soldadura 

d'anell de brides i planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se exclusivament a 

aquestes. 

Tota la soldadura s’haurà de fer per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils 

que tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de 

ser qualificats d'acord amb els requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de 

començar el treball en les canonades. Màquines i elèctrodes similars als quals s'utilitzaran en 

la fabricació s'usaran en les Proves de Qualificació. El Contractista haurà de subministrar tots 

els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors. 

- Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà un assaig de 

tracció per cada unitat d'inspecció. La unitat d'inspecció es defineix en la taula 15 de la 

l’esmentada norma. 

Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanqueïtat; aquest assaig serà hidrostàtic i se 

sotmetrà al tub a una pressió de prova tal que produeixi en la camisa una tensió del 70% del 

seu límit elàstic. 

L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs. 

Segons quin sigui el procediment de fabricació, se sotmetrà al tub a l'assaig d'esclafament, 

d'avanç expansiu o de doblegat sobre la soldadura. El nombre d'assaigs està determinat en 

la taula 14 de la norma. 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

55 
    

 

Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i 

condicions de vulcanitzat. S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període 

de fabricació correspon cada goma, així com el mostreig de totes les característiques 

especificades per a les juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les dimensions 

geomètriques, havent d’indicar el fabricant les toleràncies admissibles, i de la falta de defectes 

de qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat.  

- Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant líquids 

penetrants en tots els cordons, i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva 

llargària. 

- Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quines de les proves 

indicades a l'apartat Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes 

les peces o de mostres aleatòries, indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar 

amb anterioritat a l'execució dels revestiments, tant interior com exterior. Les proves es 

realitzaran amb els broquets incorporats. 

- Control del revestiment interior i exterior. Es controlarà l'estat de la superfície granallada 

(grau SA 2,5) i la rugositat resultant (de 40 a 80 Rz). Es controlarà en continu la velocitat 

d'avanç de la turbina, velocitat de rotació del tub i dosificació de la pintura. En cada tub es 

controlarà el gruix i visualment l'aspecte exterior de la superfície, així com la temperatura 

d'assecatge per accelerar la polimerització. 

Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per cada unitat d'inspecció. 

Dos assaigs de doblegat de soldadura per unitat d'inspecció i examen visual i verificació 

dimensional segons els apartats 10.6 i 10.7 de la norma EN 10224. 

Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es 

realitzin controls en totes les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels 

plantejaments estadístics que tingui adoptats per al control per lots de la seva fabricació, 

assenyalant les normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris d'acceptació i 

rebuig, programa de punts d'inspecció etc. 

En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al punxonament, 

allargament al trencament, estabilitat a la calor i resistència al desencolat catòdic. 

Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves fases, indicant 

els rebutjos que es produeixin, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos. 

També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del 

subministrament, assenyalant referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions 

anàlogues. 

5.2  PRODUCTES 

5.2.01. Generalitats 

Els tubs d'acer amb revestiment interior de morter i revestiment exterior de polipropilè hauran 

de complir amb les normes EN 10224, NFA 49709, NFA 49711, l'articulat PECES ESPECIALS 

del Plec General de ATLL. i altres normes referenciades, sempre que no es modifiquin pel que 

s’especifiqui a la present secció. 

Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets 

amb paquets de cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del 

Contracte, i totes les peces especials i corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els 

Documents del Contracte. 

CIMENT. El ciment per al morter del revestiment interior haurà de complir amb els requisits 

de la RC-08 o d’una altre equivalent d’un país de la unió Europea. La adició de cendra fina o 

putzolana com substitutiu del ciment no està autoritzada. El fabricant, prèvia autorització de 

la Direcció de les Obres, podrà utilitzar additius que redueixin la relació aigua-ciment. Els  

additius hauran de complir la norma UNE-EN 934-2, i hauran de ser compatibles amb el ciment 

utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com additiu. 

MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble, 

d'acord amb l'article 12 de la norma EN 10224, havent de tenir cada tub i peça una referència 

única que permeti la seva identificació. El nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de 

les obres per assenyalar l'ordre definitiu que s'han situat els tubs i peces. 

MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces es manipularan a la fàbrica amb eslingues amples, 

dispositius enconxats, o altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per 

evitar malmetre els revestiments. 

No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el 

revestiment sense protecció adequada.  

El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i 

peces malmeses. 

PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats en totes les peces especials i accessoris per tal 

d'evitar ovalitzacions en el manipulació i transport. Els puntals s'han de mantenir fins que 

s'acabin les operacions de reblert.  

5.2.02. Canonades 

TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui als articles 5.7.1, 

7.7.2 i 7.10.2 de la norma EN 10224.  



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

56 
    

 

LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els documents del contracte. 

Se subministrarà en llargàries segons l'opció 6 de l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les 

toleràncies s'especifiquen a l'article 7.7.6 de l'esmentada norma. No se superaran els 18 m 

de llargària. 

RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà pel que estipula l'article 7.7.7 de la norma EN 

10224.  

OVALITAT. La ovalitat màxima serà de l'1%. 

GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de la norma EN 

10224. 

REVESTIMENT INTERIOR. Per a les canonades serà de morter de ciment centrifugat d’acord 

a la norma NFA 49701. Els gruixos nominals del revestiment són: 

 

 Revestiment 

Diàmetre canonada Gruix nominal Gruix mínim 

≤ 273mm 4,5mm 3mm 

273< D ≤406 5mm 3,5mm 

406< D <609,6 8mm 4,5mm 

609,6 ≤ D <812,8 8mm 6mm 

812,8 ≤ D <1016 10mm 8mm 

1016 12mm 10mm 

1016 ≤ D < 1300 14mm 12mm 

 

Per a diàmetres menors que 1 m cada canonada portarà incorporat un anell de cautxú que 

asseguri la continuïtat del revestiment, al no poder-se executar el revestiment interior “in 

situ”. Els broquets mascles i femella vindran revestides de pintura epòxid compatible per estar 

en contacte amb aigua potable. Les canonades hauran de tenir superfícies denses, suaus i 

lliures de fractures, oclusions i espereses. 

CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR.  

El disseny dels broquets garantirà que es compleixi el que s’especifiqui els paràgrafs 5 i 6 de 

l'article 3.04 d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de tubs. 

Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, 

o per la deflexió permesa a la junta comuna, o utilitzant seccions curtes de tub, o per una 

combinació d'aquests mètodes, exceptuant la combinació a la mateixa corba de la deflexió a 

la junta, amb els bisells. L'angle total màxim permès per a junts bisellats serà de 5 per junta 

de tub. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les corbes amb el 

radi mínim que figura als plànols. 

CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA ELÀSTICA. El fabricant proposarà el 

tipus de broquet, així com les dimensions de l'anell elastomèric. Els gruixos que figuren en 

l'annex C, taula C-3, de la norma EN 10224 són un mínim. La deflexió màxima recomanada 

serà facilitada pel fabricant. La folgança màxima permesa entre la superfície de contacte de 

l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà com a màxim 

de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 2,5 mm en els altres casos. 

El fabricant presentarà els resultats d'un programa de proves. 

CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà el que s’especifiqui 

als articles 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 10224. 

PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan 

calgui, de manera que permetin connectar trams de canonada ja instal·lada amb els que es 

troben en execució. El disseny d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

Per als collarets la llargària estarà entre 200 i 250 mm i el gruix serà el mateix que el dels 

tubs a unir. El solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el gruix de paret dels 

tubs a unir. El collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una folgança màxima 

de 3,2 mm. Es procurarà col·locar els collarets en llocs allunyats de les parts on el tub treballi 

longitudinalment. Si no fos possible s'estudiaran les dimensions per col·locar filet doble 

(exterior i interior) sempre que ho permeti el diàmetre del tub.  

5.2.03. Peces especials 

Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte la fabricació de totes 

les peces especials i accessoris es regiran per allò disposat en les Normes AWWA C-208, el 

manual M11, i allò disposat en l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL.  

Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels colzes serà de 

2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m, i d'1,5 

vegades per a tubs menors d'1 m, i l'angle mitrat màxim permès a cada secció del colze 

fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
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5.2.04. Accessoris 

BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la 

norma UNE EN 1092-1. La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares 

planes corresponent als tipus 01 i 05 de la norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se 

subministraran perforades i amb els seus cargols. El Contractista presentarà a l’aprovació del 

Director d'Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El tipus d'acer a 

utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran 

amb la cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals 

tindran un tractament de 15 micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat 

mitjançant dues capes d’epoxi de dos components, sense dissolvent, de 175 micres 

cadascuna. 

Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides 

amb massilla anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla 

no ha d’endurir-se ni esquerdar-se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable 

i antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i als cargols s’encintarà la unió amb cinta 

anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i 

resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672 

classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova 

hidràulica, per tal de poder detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de 

procedir al reblert, es protegirà mecànicament mitjançant morter de baixa dosificació. 

El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa 

i 1.6 Mpa es regirà per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7.Per als casos que no 

estiguin recollits a la norma UNE EN 1092-1 o en la citada AWWA C-207, el Contractista 

proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o presentarà els càlculs que avalin el 

gruix de brida proposat. 

Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà 

mitjançant zincat i una altra de passivat bicromatitzat, amb color final groc, essent el gruix 

total de 6 micres com a mínim. La resistència a la corrosió del tractament serà de 200 hores 

en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, i hauran de tenir una 

llargària tal que sobresurtin com a mínim 6 mm de les femelles. 

Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres 

superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus 

G-St, adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat 

entre cargols. 

JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui als 

plànols, en els casos que les empentes produïdes pels colzes, caps extrems, reduccions i 

claus, siguin suportats mitjançant fregament en els tubs adjacents, la tracció longitudinal 

generada no superarà el valor del 50% del límit elàstic de l'acer de la camisa de xapa, o els 

116 Mpa, el que sigui menor. En els llocs que ho indiquin els plànols les juntes seran de filet 

doble.  

REVESTIMENT EXTERIOR. És de polipropilè tres capes i complirà les especificacions de la 

norma NFA 49711. Els gruixos totals seran: 

Capa 1ª : pel·lícula de resina epoxídica en pols. gruix mínim 60 micres. 

Capa 2ª: capa de adhesiu. Gruix mínim 200 micres. 

Capa 3ª: polipropilè. 

Gruixos totals: 

273 < D ≤ 508 mm 1,8 mm 

508 < D ≤ 762 mm 2,0 mm 

762 < D  2,5 mm 

 

A la part de sobregruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 10%.  

Quan per causes especials no es vagi a protegir la canonada catòdicament, se estudiaran 

gruixos més grans que els indicats Per facilitar les operacions de muntatge i soldadura, el 

revestiment es finalitzarà abans dels extrems en una longitud d’acord amb el tipus d’unió. 

JUNTES D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC 

On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran juntes aïllants monobloc.  

5.2.05. Recepció de lots 

La recepció de lots es realitzarà en obra. 

Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL. 

Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el Contractista haurà d'aportar al seu 

càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en 

organismes especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan, com a conseqüència de 

resultats incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser 

abonades pel Contractista. 

5.2.05.1.Tubs 
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El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats conforme s'ha 

indicat a l'article 2.01 d'aquest Plec. S'assajarà i comprovarà: 

a) Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs. 

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents. 

En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si 

en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a 

tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista 

podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, 

podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 

suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin 

la no repetició dels defectes observats. 

b) Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en almenys 

dos tubs: 

Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. 

En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si 

en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a 

tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista 

podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, 

podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 

suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin 

la no repetició dels defectes observats. 

c) Gruixos i uniformitat del revestiment interior i exterior en almenys dos tubs: 

Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. 

En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si 

en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a 

tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista 

podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, 

podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 

suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin 

la no repetició dels defectes observats. 

Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els 

tubs es puguin col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes 

de fabricació. 

5.2.05.2. Peces 

El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que 

faciliti el control. S'assajarà i comprovarà: 

a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.  

b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces. 

c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.  

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 

Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar 

comprovacions peça a peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les 

proves, el Contractista podrà proposar per a les peces rebutjades les mesures correctores que 

solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la 

fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el 

parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats. 

Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està condicionada a que les 

peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest 

defectes de fabricació. 

5.2.05.3. Gomes 

El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o, com a molt, de diàmetres pròxims. 

S'analitzarà: 

a) Comprovació de les dimensions de dues juntes. 

b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials 

estranys ni defectes de cap tipus. 

c) Duresa en dues juntes. 

d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes. 

e) Envelliment accelerat en dues juntes. 

f) Compressió set en dues juntes. 

g) Resistència a l'ozó en dues juntes. 

En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es 

realitzaran en cadascuna de les dues parts de cada junta. 

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
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Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos 

siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són. 

Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no s’han de fer recepcions individuals, excepte 

per als assaigs de dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-lo goma a goma. 

Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els 

tubs i peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest 

defectes de fabricació. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS ENTERRATS 

5.3.01 transport, manipulació i aplec 

Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, de 

manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer, aquests han d'estar 

enconxats per evitar danys. 

Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls. 

La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions del fabricant. Els 

equips de manipulació han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte 

amb el tub tindran proteccions elàstiques. 

Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director 

d'obra decidirà si poden ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada 

d’acord amb les instruccions del director d'obra o en el seu cas la substitució del tub, no 

suposaran cap cost addicional per a ATLL. 

L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs només podran aplegar-se en una filada. El 

terreny de suport estarà anivellat i cada tub estarà calçat en almenys quatre punts. 

Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta 

manera malmetre les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible. 

Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos 

tancats fins a la seva ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-EN 681-1. 

5.3.02. Estesa de tubs 

Abans de col·locar el tub a la rasa, s'inspeccionarà detalladament cada tub o accessori per a 

assegurar-se que no hi ha seccions danyades i s'eliminaran protuberàncies, restes de 

soldadura i qualsevol altre petit defecte. Una de les inspeccions a efectuar és amb l'aparell de 

detecció de porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per comprovar que el folro no ha 

estat danyat. A més s’haurà de netejar completament de qualsevol substància estranya que 

s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment. 

El tub s’haurà d'estendre directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap 

suport estrany sota el tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la 

seva generatriu inferior, per a la qual cosa ha d'estar perfectament anivellat i enrasat; a 

aquest efecte es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada entre els extrems on ha 

de col·locar-se el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat. 

Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no recolzi als extrems 

i perquè es puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es 

prepararan les sobreexcavacions necessàries per permetre retirar els dispositius de 

manipulació una vegada s’ha realitzat l’estesa del tub. 

Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, fora de formigó, 

s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del 

mateix material i una vegada col·locat el tub sobre els esmentats suports es procedeix al 

formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, 

garantint així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En 

el cas que el desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta 

de formigó donant-li suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la 

sortida de l'aire al pendent existent. 

Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Es tindrà especial 

cura en comprovar amb nivell de bombolla que es respecti el pendent mínim en els trams 

gairebé horitzontals. Excepte en els trams curts que autoritzi la Direcció d’Obra, els tubs 

s'estendran cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent. 

Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es 

col·loqui el tub següent. 

On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o altres causes, el 

director d'obra podrà canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió 

de les juntes, però en cap cas la deflexió podrà superar la màxima indicada pel fabricant de 

tubs. 

No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de 

formació de gel o penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es 

pugui garantir que la rasa s'omplirà abans que es formi gel o gebre. 

A mida que avanci l'estesa de tubs el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, 

restes de morter, pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats 

s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs, però garantint que davant una 

eventual inundació de la rasa el tub no pugui flotar. La canonada haurà d'estar perfectament 

neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica. 
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5.3.03. Unions amb juntes elastomèriques 

Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una 

força axial progressivament, usant les eines apropiades que varien en funció del diàmetre 

dels tubs. Per al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès 

i concèntric amb el tub ja instal·lat. La separació mesurada radialment entre l'interior de la 

campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a anells de junta de 

diàmetre igual o superior a 17 mm, i 2,5 mm en els altres casos. 

Per a vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé 

tiradors hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre 

que es prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació 

del tub. A partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines juntatubs especialment 

dissenyades per unir tubs de gran diàmetre. En qualsevol cas, el Contractista presentarà al 

director d'obra la seva aprovació al sistema d'unió de tubs. 

En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de 

la màquina excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament. 

Els passos a seguir per executar la unió són: 

- La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant 

de base vegetal indicat pel fabricant. 

- Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de 

l'espiga. 

- Col·locar acuradament l'anell de junta lubrificat. 

- “Igualar” la tensió de la junta recorrent la circumferència sencera diverses vegades amb 

un objecte rodó llis entre la zona d’empalmament i la junta. 

- Una vegada units els tubs, cal inserir un “calibre sensor” o galga a l'espai lliure i cal 

moure’l al voltant de la perifèria de la junta per a detectar qualsevol irregularitat en la 

posició de l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” la junta en tot el perímetre cal 

desencaixar la unió. Si a criteri del director d'obra la junta no s'ha malmès, es pot usar 

de nou, però tornant a lubricar tots els elements com si fos l'operació inicial. 

- Un cop comprovada la junta es donarà la deflexió necessària per a ajustar el tub a la seva 

posició definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor". 

5.3.04. Unions amb juntes soldades d'endoll i campana 

Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al procés de soldadura 

com els soldadors, d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1. 

El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El 

Contractista proposarà la seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el 

diàmetre dels elèctrodes. En qualsevol cas, el nombre de passades no serà inferior a 3; els 

elèctrodes seran E-7018 (classificació AWS), atès que els gruixos resultants per a tubs de 

diàmetre més gran de 1300 mm són idonis per a aquest elèctrode. 

No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les superfícies a 

soldar estiguin humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat 

que el soldador i els elements a soldar estiguin convenientment protegits. 

A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 

4 vegades el gruix de l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat 

de la unió serà almenys 10ºC; per la qual cosa caldrà preescalfar el metall a la zona 

esmentada abans de procedir a la soldadura; la temperatura que s'exigeix haurà de mantenir-

se durant tota l'operació de soldadura. 

Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa haurà 

de ser eliminat. Cal distribuir uniformement al voltant de la circumferència l'espai anul·lar 

entre les superfícies d'unió de campana i espiga. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en 

qualsevol punt al llarg de tota la circumferència. 

El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament mínim serà de 25 mm 

o tres vegades el gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem 

de l'espiga i la tangent més pròxima a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan 

existeixi soldadura de filet doble, la distància entre filets (exterior i interior) serà la menys de 

5 vegades el gruix més prim a soldar. 

La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés 

d'homologació. Cada pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria del 

procés de soldadura abans d'executar la passada següent. Els elèctrodes es protegiran 

perfectament de la intempèrie usant recipients adequats perquè no absorbeixin humitat. 

Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es faran 

preferentment per l'exterior del tub, per evitar en la mesura del possible el deteriorament del 

recobriment d’epoxi. El calçat dels operaris que accedeixin a l'interior del tub per a les 

operacions de centrat, anirà protegit amb feltre que eviti les raspadures. Quan s’hagi 

d’executar filet doble, es prendran mesures especials a més del calçat per evitar desperfectes 

per xocs o raspadures de cables o restes d'elèctrode. 

Tan aviat com sigui possible totes les juntes soldades “in situ” s'han de provar pel procediment 

d'inspecció de líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual 

s'hagi realitzat el cordó, no s'admetrà qualsevol senyal indicadora que aparegui en la prova. 
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Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Immediatament 

després de comprovada la junta, els espais exteriors d'aquesta es recobriran d'acord amb les 

especificacions d'aquest Plec. 

5.3.05. Unions soldades a tocar 

Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant la soldadura 

mitjançant mecanismes adequats, de tal manera que la falta d'alineació no excedeixi el 20% 

de la paret més gruixuda o 3,2 mm (la que sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les 

juntes al 100%. El bisell de soldadura estarà preparat per a soldar per l'exterior. 

5.3.06. Unions amb junts de brides 

Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material 

estrany mitjançant brotxes de filferro mogudes a motor. 

La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat 

sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’han de prémer en una successió progressiva 

diametralment oposada i ajustades a un valor donat de moment torsional, mitjançant una 

clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s'aplicaran a les femelles 

exclusivament. 

5.3.07. Recobriment exterior de junts 

Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) l'espai anul·lar exterior 

cal recobrir d'una de les dues maneres següents. 

A. amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672. 

El sistema tricapa consta de: 

- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva 

- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació 

- Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per a aplicar sobre la cinta de 

protecció anticorrosiva. 

El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els 

següents passos: 

- Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure 

d'humitat 

- Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 

- Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça amb imprimació sense esperar que s’hagi 

assecat la imprimació. S’enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció 

del gruix a aconseguir) però no inferior a 25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant 

l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i angle precisos per afavorir l'adherència i 

evitar plecs. 

- Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva 

en el mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i 

l'angle precisos per a afavorir l'adherència i evitar plecs. 

D. Instal·lació de maniguet termoretràctil 

El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requisits segons els assaigs 

ASTM que s'enumeren. 

Característiques físiques  Prova 

Resistència a la tracció  ASTM D-638   2500 psi 

Elongació   ASTM D-638   580% 

Resistència al despreniment ASTM C-1000   14 pli 

sobre acer, polietilè i epoxi 

Resistència a la penetració ASTM G-17  Sense fallades amb detector a 

10.000 V 

Resistència a l'impacte  ASTM G-14   33 in-lb 

Característiques químiques 

Transmissió de vapor a aigua ASTM E-398   0,05 g/24 hores/100 

in² 

Despreniment catòdic (30 dies) ASTM G-8   20 mm 

Característiques elèctriques 

Resistivitat volumètrica  ASTM D-257   5 x 1015 ohm - cm 

Resistència dielèctrica  ASTM D-149   27 KV 

El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una cinta, sent 

aquesta segona modalitat la més usual ja que permet l’ús per a reparacions. Vegem la manera 

d'operar en el supòsit d'utilitzar cinta, encara que per al cas del cilindre és similar. 

Les bandes tenen unes amplades estàndard. S'escollirà en funció de l'amplada a recobrir 

tenint en compte que el maniguet ha de solapar 50 mm sobre el polipropilè dels tubs 

adjacents. 
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La cinta es tallarà de manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades el desenvolupament 

exterior de la circumferència més 100 mm. 

Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons SIS 055 900. 

Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfar a 50 ºC l'acer a recobrir i el 

revestiment polit.  

Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del maniguet i escalfar 

lleugerament aquesta part de l'adhesiu. Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que 

el solapament quedi en la part superior (més o menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el 

maniguet desplaçant contínuament la flama del bufador per no cremar el material. Començar 

aquesta operació al centre avançant cap als extrems. Tenir especial cura a escalfar 

correctament el solapament. 

Ajudar-se amb la mà (protegida amb un guant) i amb un corró per evitar que quedin plecs. 

Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm hi ha d'haver-hi dos operaris per 

col·locar correctament el maniguet. 

L'operació queda acabada quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i l'adhesiu surt pels 

extrems. 

Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb terres fins a deixar-

lo refredar almenys durant 2 hores. 

Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica que s'utilitza per 

comprovar el tub. 

5.3.08. Recobriment interior de juntes 

L'espai interior de la junta es pintarà amb una pintura epoxi sense dissolvent. Aquesta pintura 

ha de ser indicada pel fabricant, així com el seu gruix i nombre de capes d'aplicació, ja que 

ha de superposar-se a la pintura del revestiment interior dels tubs adjacents a la junta. En 

qualsevol cas, la preparació de la superfície no tindrà una qualificació inferior al ST-3, i els 

extrems de la pintura epoxi dels tubs adjacents es poliran o se sotmetran a un tractament 

indicat pel fabricant en una amplada de 50 mm aproximadament. Les condicions d'execució 

hauran de ser: 

Temperatura ambient entre 5 i 40 graus centígrads 

No es pintarà si està previst que la temperatura baixi de 0ºC en el temps d'assecatge propi 

de la pintura. 

Si la temperatura del metall està sota del punt de rosada de l'aire, no es pintarà. 

Tampoc es pintarà amb humitat relativa superior al 80%. 

Es prendran les mesures oportunes per a pintar en les condicions indicades. Amb la finalitat 

de no perjudicar al revestiment i de poder executar la pintura en condicions de la millor 

manera possible, la pintura s'aplicarà com més aviat millor, una vegada aprovada la 

soldadura. Es comprovarà si la pintura ha endurit. Els operaris que executin les operacions 

descrites aniran proveïts de calçat protegit amb feltres per evitar deterioraments al 

recobriment. 

5.3.09. Connexions per a continuïtat elèctrica 

Hauran de connectar-se totes les juntes no soldades de tubs per assegurar la continuïtat 

elèctrica, d'acord amb els detalls assenyalats en els plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el 

metall nu i brillant on s'instal·li la connexió. 

5.4 INSTAL·LACIÓ DE TUBS AERIS 

Per a la instal·lació dels tubs aeris s’aplicarà en caràcter general i quan sigui el cas el que s’ha 

especificat a l’apartat anterior, especialment pel que fa als junts amb brides i als junts soldats. 

No s’executaran els massissos d’ancoratge ni es fixarà la canonada fins que s’hagi comprovat 

topogràficament o amb els mitjans adequats que les alineacions i mesures són les previstes 

als plànols.  

Es tindrà especial cura en l’alineació dels tubs aeris. 

Una vegada comprovada la col·locació de la canonada i la seva correcta alineació, i després 

de la corresponent l’aprovació per part de la DO, es podrà procedir a l’execució dels elements 

fixos. 
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CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS 

A. Gruix del cilindre per a pressió interna: 

El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les fórmules següents : 

T (1) = Pw x D/2       T (2) = Pt x D/2 

  I/Sw        I/St 

Essent, 

T = Gruix de la paret del cilindre en mm  

D = Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 

I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 

Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 

St = Factor de seguretat de valor 1.875 

Pw = Pressió de servei 

Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 

En cap cas: 

I/2,15 No serà més gran que 120 Mpa 

Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa 

En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 

DN ≤ 600 mm  T = 5 mm 

 600 < DN ≤ 1.200 mm T = 7 mm 

1.200 <DN ≤ 1.600 mm  T = 8 mm 

1.600< DN ≤ 1.800 mm T = 10 mm 

1.800 DN≤ 2.000 mm T = 12 mm 

B. Gruix de cilindre per a càrrega externa: 

Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula. 

Dflex = d1  K (We + Wt) Rm
3 

   E I + 0.061 E' Rm
3 

Que haurà de ser inferior a 2,25 x OD 

         100 

On, 

Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 

d1 = Coeficient 1,2 

K = 0,09 

We = Càrregues degudes al pes de terres (KN/m) 

Wt = Càrregues degudes al trànsit (KN/m) 

Rm = Radi mitjà de la canonada d'acer (m) 

E I = Eacer Iacer 

Eacer = Mòdul d’elasticitat de l’acer (2,1 x 108 KN/m2) 

E' = Mòdul de reacció de la terreny (104 KN/m2) 

e = Gruix de l’acer (m) 

Iacer = 1/12 x e3 

OD  = Diàmetre exterior del tub (m). 

NOTES: E' = 104 KN/m2 és un valor que es basa en complir les especificacions d’aquest 

Plec per al reblert de la canonada. 

We = γ x OD x H (T/m) 

On, 

γ = Pes específic del reblert (T/m3) 

H = Altura en metres del reblert per sobre de la clau del tub. (S’ha de considerar la 

possibilitat de       abassegament de terres durant l’obra. 

Per al càlcul de Wt s’utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de 

formigó armat o pretensat (Setembre de 2007) 

C. Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 

Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”) 

Pcrit = (32 Ff B' E'   E I   )1/2  

    Dm
3 

On, 
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Pcrit  = Càrrega crítica de vinclament (N/mm2) 

E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (N/mm2) 

I = Moment d'inèrcia de la paret d’acer de la canonada   I = e3 (mm3) 

            12 

E' = Mòdul de reacció del terreny (N/mm2) 

B' = Coeficient de valor 

 

 B'=       1         

   1 + 4 e (- 0,065 H/DN ) 

DN = Diàmetre nominal del tub (mm) 

Dm = Diàmetre mitjà del tub (mm) 

H = Alçada de terres per damunt de la clau del tub (mm) 

Ff = Factor de flotació 

 Ff = 1 - 0,33 Hw 

       H 

Hw  = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm) 

D. Accions totals sobre el tub 

qe = γw Hw + Ff  We + Wt + Pv 

            DN   DN 

Essent, 

qe  = Tensió total (N/mm2) 

γw = Pes específic de l'aigua (N/mm3) 

We = γ x OD x H  (N/mm) 

Wt = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o 

mòbils (trànsit) (N/mm2) 

Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior del 

tub (N/mm2) 

Cal verificar, 

C = Pcrit ≥ 2,5    si   H    >2 

        qe       DN 

C = Pcrit ≥ 3    si  H   < 2 

       qe       DN 

El projectista raonarà les probabilitats de que es produeixi depressió i càrregues de 

trànsit alhora. 

E. Canonades aèries 

Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 7). 

La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de l'article 

4.5 del capítol 4 del manual M-11 de la AWWA. L'esforç longitudinal en el tub es limitarà 

a 70 Mpa. 

 

6 TUBS D'ACER. FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS 

6.1  GENERALITATS 

6.1.01. Condicions generals 

El Contractista haurà de fabricar, instal·lar i sotmetre a prova tots els colzes, corbes, 

reductors, tes, encreuaments, boques, tubs diversos i altres peces especials fabricades de 

planxa d'acer, d'acord amb els requisits dels Documents del Contracte. 

6.1.02. Especificacions, codis i normes de referència 

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí 

determinat haurà de complir amb o excedir els requisits dels documents següents, sempre 

que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta 

Secció. 

Normes 

- ANSI-AWWA C-208: “Dimensiones y fabricación de accesorios para tuberías de agua”. 

- AWWA M-11: “Tubos de acero para agua. Normas para diseño y instalación”. 

- ASME B31.3: ”Process piping”. 

- UNE-EN 571: “Ensayos no destructivos. Ensayos para líquidos penetrantes. Parte 1: 

principios generales”. 
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- DIN 30672: 2000: “External organic coatings for the corrosion protection of buried and 

immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50ºC. Tapis and 

shrinkable materials”. 

6.1.03. Documents a presentar pel contractista 

Tant la canonada com les peces especials les subministrarà el mateix fabricant. Per tant els 

documents a presentar es troben especificats a les corresponents seccions per a canonades 

d'acer del present Plec. 

6.1.04. Requisits que han de complir els subministradors de peces especials 

Igual que per a l'article anterior, és d'aplicació tot el que s’exigeix a les seccions corresponents 

per a canonades d'acer del present Plec. 

6.1.05. Garantia de qualitat 

PROVES A LA FÀBRICA DE LES PECES ESPECIALS FABRICADES. 

Al completar les soldadures, però abans del revestiment interior i el recobriment exterior, 

cada peça recta especial d'acer es taponarà amb brides cegues i es provarà a 1,5 vegades la 

pressió de disseny, llevat que la peça estigui fabricada amb tub que ja ha estat comprovat. 

El fabricant podrà optar per realitzar les proves amb aire a pressió (2 Kg/cm2), comprovant 

l'estanqueïtat amb aigua sabonosa. 

Podrà realitzar-se també qualsevol de les proves indicades en mostres seleccionades 

aleatòriament de cada lot establert, previ acord del fabricant amb ATLL. 

No es permetrà aplicar el revestiment exterior de morter sobre una junta soldada abans 

d'efectuar la prova hidrostàtica; no obstant això, el folro interior de morter es pot aplicar 

sobre una junta soldada abans de la prova de pressió hidrostàtica, però en aquestes 

condicions, cal mantenir el tub o peça especial a les proves de pressió especificades per un 

període no menor de 30 minuts. 

6.2  PRODUCTES 

6.2.01. Generalitats 

A més del que s’especifica a les seccions corresponents de canonades del present Plec es 

tindrà en compte el que segueix. 

Les peces especials hauran de tenir el mateix folre interior que els tubs adjacents. Pel que 

respecta al recobriment exterior, en el cas de canonades de formigó armat amb camisa de 

xapa el recobriment exterior també serà idèntic al dels tubs adjacents. 

Pel que respecta a les canonades metàl·liques, el recobriment és similar però no idèntic, ja 

que el recobriment del tub és de polipropilè i el de les peces especials de polietilè. 

Les peces que no es puguin folrar mecànicament, es folraran a mà. Les peces es podran 

fabricar de tubs que ja han estat revestits mecànicament, i les àrees que resultin danyades 

en el procés de fabricació de la peça es repararan a mà. El fabricant especificarà detalladament 

tots els procediments que utilitzarà per a aquestes operacions. 

Els colzes i les peces especials de canonada d'acer enterrades que no provinguin de tub 

fabricat han de ser revestits amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la 

norma DIN 30672. 

El sistema tricapa consta de: 

- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva. 

- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació. 

- Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la cinta de 

protecció anticorrosiva. 

El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els 

següents passos: 

Preparació de la superfície: Amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure d'humitat 

Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 

Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que s’hagi assecat la 

imprimació. S'enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció del gruix a 

aconseguir) però no inferior a 25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant l'operació 

d'enrotllat es mantindrà la tensió i angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs. 

Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en 

el mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle 

precisos per afavorir l'adherència i evitar arrugues. 

En les superfícies irregulars de les peces, s'utilitzaran cintes adequades complementant el 

sistema tricapa perquè facin un efecte de màstic que afavoreixi l'aplicació del sistema. 

Totes les soldadures que no han estat assajades prèviament en la condició de tub han de ser 

assajades segons l'apartat 10.5 de la norma EN 10224 tal com indica l'apartat 8.4 de 

l’esmentada norma. 

S'assajaran pel procediment de líquids penetrants el 100% de les soldadures. El 15% de les 

mateixes es comprovaran per assaig radiogràfic conforme a la norma EN 1435. 
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Igualment es verificaran els controls dels articles 10.6 i 10.7 de la mateixa. 

Tal com s'indica als articles corresponents de les seccions per a canonades, el radi mínim dels 

colzes serà 2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre igual o més gran que 1 

m. i 1,5 vegades per als menors d'1 m. L'angle unitari màxim permès no haurà d'excedir d'11-

1/4 graus. 

6.3 EXECUCIÓ 

Són d'aplicació totes les mesures especificades als articles corresponents de les seccions per 

a canonades del present Plec. 

DISSENY 

Quan la peça especial es fabriqui a partir d'un tub, el gruix mínim de la paret del mateix serà 

el major valor determinat per les següents fórmules. 

   Pw D/2       Pt . D/2 

T (1)  =    -----------   T (2)  =    ---------- 

   I / Sw       I / St 

Sent,  

T = Gruix de la paret del cilindre en mm 

D = Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 

I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 

Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 

St = Factor de seguretat de valor 1,875 

Pw = Pressió de servei 

Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 

En cap cas: 

I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 

ni  I/1,875 serà més gran que 150 Mpa 

En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació: 

DN ≤ 600 mm   T = 5 mm 

600 < DN ≤1.200 mm  T = 7 mm 

1.200 < DN ≤1.600 mm T = 8 mm 

1.600 < DN ≤1.800 mm T = 10 mm 

1.800 < DN ≤2.000 mm T = 12 mm 

El càlcul dels reforços per a les peces especials es farà d'acord amb el manual M-11 de la 

AWWA (capítol 13), tenint en compte el següent: 

El valor de P utilitzat serà el més gran d'1,25 Pw o 0,9375 Pt 

Quan resulti el PDV més gran que 6000, amb la finalitat d'evitar l'ocupació de "Crotch Plate" 

es podrà dimensionar segons el codi ASME B 31.3, article 304.3.3. 

Quan un tub s'instal·li sobre suports de pilars, haurà de dissenyar-se de manera que es limiti 

l'esforç longitudinal a 70 Mpa i es dissenyarà d'acord amb el capítol 7 del manual AWWA M-

11. 
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7  PROVA DE PRESSIÓ DE LES CANONADES 

La prova de pressió es farà bàsicament d'acord amb la norma EN 805:2000. 

Pressió de prova 

Partim de la base que en tots els projectes d’ATLL es calcula el cop d'ariet. 

Essent, 

STP =Pressió de prova (Kpa) 

MDPc =Pressió màxima de disseny (Kpa) amb cop d'ariet calculat 

STP = MDPc + 100 Kpa 

Prova principal de pressió 

Després de l'etapa preliminar que més endavant es descriurà, es procedeix a augmentar la 

pressió d'una manera constant i gradual amb increments de pressió que no superin els 0,1 

N/mm2 per minut. 

Un cop assolida la pressió de prova (STP), es desconnecta el sistema de bombeig, no 

permetent l'entrada d'aigua durant 1 hora. En acabar aquest període es mesura el descens 

de pressió. 

Cal complir que: 

ΔP < 0,02 N/mm2 

Assolit aquest requisit, a continuació s'injecta aigua fins a assolir la pressió de prova (STP), 

mesurant el volum injectat. Cal verificar: 

ΔV ≤1,2 VΔp (1/Ew + D/eEr) 

Essent, 

ΔV = Pèrdua d'aigua admissible en litres 

V = Volum del tram que es prova en litres 

ΔP = 0,02 N/mm2 

Ew = Mòdul de compressibilitat de l'aigua 2,1 x 103 N/mm2 

Er = Mòdul d'elasticitat del material de la canonada 

Fosa 1,70 x 105 N/mm2 

Acer 2,1 x 105 N/mm2 

Formigó 2 a 4 x 104 N/mm2 

PE 1.000 N/mm2 (curt termini) 

D = Diàmetre del tub en mm 

e = Gruix del tub en mm 

Si no es compleix qualsevol dels dos requisits, es tornaran a repassar tots els elements de la 

canonada, en els que pugui haver acumulació d'aire o pèrdua d'aigua. Segons el tipus de 

material que es tracti (revestiment de formigó o morter) s'incrementarà el temps de la prova 

preliminar per si no s'hagués saturat prou el revestiment. Una vegada preses aquestes 

mesures es torna a realitzar l'assaig. En el cas que no sigui satisfactori, el director de l'obra 

indicarà les mesures a adoptar. 

Aquests poden ser: 

Optar en el cas de la canonada de PE pel mètode alternatiu segons A.27 de la norma EN 805. 

Per a qualsevol mena de canonada disminuir la llargària dels trams de prova, intentant 

delimitar el problema, estudiant a consciència el perfil per veure els punts més probables on 

s'hagin format punts alts relatius. 

Cal advertir que el procediment de prova es basa en què no es permet cap fuga en la 

canonada. El factor 1,2 de la fórmula contempla precisament la possibilitat de bosses d'aire. 

Prova preliminar 

Té per objecte: 

- Estabilitzar la part de la conducció a assajar permetent la major part dels moviments 

dependents del temps. 

- Expulsar l'aire. 

- Aconseguir la saturació apropiada en els materials absorbents (formigó, morter). 

- Permetre l'increment de volum en canonades flexibles. 

En aquesta etapa la pressió ha de portar-se fins a la pressió normal de funcionament sense 

sobrepassar la STP. 

La durada de la prova depèn de la llargària del tram, del diàmetre de la canonada i del 

material. Serà el director d'obra qui en faci l’estimació, però com ja s'ha indicat en l'apartat 

de la prova principal, aquesta estimació pot resultar insuficient, per la qual cosa en cas que 

els resultats de la prova principal no siguin satisfactoris és prudent prolongar-la abans 

d'efectuar una segona prova. La conducció s’ha de revisar perfectament abans del 

començament de la prova preliminar (ventoses, desguassos, juntes, ancoratges, etc.). 
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L’emplenat es farà lentament i si és possible a partir del punt més baix del tram de prova. 

Una vegada plena d'aigua la canonada, els increments de pressió no superaran els 0,1 N/mm2 

per minut. 

Durant la prova es recorrerà constantment la traça del tram per si de cas s'observa alguna 

fuita d'aigua. També es controlaran constantment les ventoses, desguassos i juntes. 

El director del projecte decidirà els trams de prova atenent als múltiples factors que 

condicionen la seva elecció, pel que és impossible especificar la seva llargària en aquest plec, 

però el factor més condicionant és la facilitat de subministrar aigua a la canonada de la manera 

més senzilla possible. 
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8 POSADA EN SERVEI DE LES CANONADES 

D'acord amb el que s'estableix al RD 140/2003, abans de la posada en funcionament de la 

conducció, es realitzarà un rentat i desinfecció del tram afectat amb alguna de les substàncies 

que preveu el Reial Decret. 

Prèviament a la desinfecció s'efectuarà un rentat de la conducció per eliminar pels punts 

baixos restes de terra que hagin pogut quedar a la canonada. Aquest rentat s'efectuarà amb 

aigua potable. 

La desinfecció de la xarxa es farà d'acord amb l'article 12 de la norma EN 805:2000. 

L'elecció del desinfectant es farà d'acord amb la taula A.3 de l’esmentada norma. 

En principi i d'entre els tres procediments indicats a la norma, s'escollirà el procediment estàtic 

(article 12.4.3), que permet simultaniejar la desinfecció amb la prova principal de pressió de 

la conducció. 

En qualsevol cas, i en funció de la llargària, diàmetre i material de la canonada a desinfectar 

i de les característiques de l'aigua (pH, duresa, etc.) el Director de l'obra, d'acord amb els 

serveis responsables de la xarxa d’ATLL escollirà el tipus de desinfectant, la seva concentració 

i el temps de contacte necessari. 

Després de l'operació de desinfecció i tal com indica l'article 12.5 de la norma, es realitzaran 

els assaigs necessaris per comprovar la conformitat microbiològica de l'aigua. 

A la fi, es compliran les especificacions complementàries indicades a l'article 13 de la norma. 
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9  EQUIPS 

9.1  GENERALITATS 

9.1.01. Condicions generals 

Les especificacions que s’inclouen en el present apartat “EQUIPS”, s’han d’entendre 

com a especificacions generals i seran d’aplicació sempre i quan el projecte no inclogui 

altres especificacions particulars més concretes. 

El Contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada 

en servei i garantia de les instal·lacions així com del seu funcionament durant els 

períodes de posada en marxa i proves de funcionament. A  més serà obligació del 

Contractista aportar l'assistència tècnica i els serveis de conservació durant el període 

de garantia. 

La designació o acceptació d'una marca comercial i model per part d’ATLL no exclou la 

responsabilitat del Contractista quant a la garantia del producte. 

Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint 

la norma EN ISO 9001 o 9002 segons procedeixi. L'organisme que hagi realitzat les 

certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EG45011 o EG45012, 

segons correspongui. 

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable 

hauran de complir allò disposat al Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer. El fabricant 

haurà de facilitar la documentació exigida a l'annex IX de l’esmentat decret, en el que 

figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número del registre sanitari del 

producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 

9.1.02. Especificacions, codis i normes de referència 

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot 

treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents 

següents, sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les 

estipulacions d'aquesta Secció. 

Normativa d'aplicació 

- EN 736-1 “Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas”. 

- EN 736-2 “Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 

válvulas”. 

- EN 736-3 “ Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos”. 

- EN 1074-1 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos 

de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales”. 

- EN 1074-2 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos 

de verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento”. 

- UNE-EN 1074-3 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 

ensayos de verificación apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno”. 

- EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos 

de verificación apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas”. 

- UNE-EN 1074-5 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 

ensayos de verificación apropiados. Parte 5: Válvulas de control”. 

- “Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for Painting 

Steel Surfaces (última edición). Swedish Standard Institution”. 

- “Escala Europea de Corrosión”. 

- UNE 48103: 2002. “Pinturas y barnices: colores normalizados”. 

- Reglamentos de Recipientes a Presión: 

- UNE-EN 10088 “Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables”. 

- UNE-EN 1092-1: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios 

y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de ATLL”. 

- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria)”. 

- “Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión”. 

- “Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 

- “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

(Ministerio de Industria)”. 

- “Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission)”. 

- “Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto Nacional de 

Racionalización y Normalización)”. 

- “Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica)”. 

- EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones oleohidráulicas y 
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neumáticas). 

9.2  INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS 

9.2.01. Generalitats 

Els equips compliran amb el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 

Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció de compost 

anticorrosiu fins que s'instal·lin. 

Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant indicarà el tipus 

de proves a efectuar, tenint en compte que com a mínim s'efectuaran les DIN1994 per 

a assaigs de recepció i rendiment. Amb vistes al manteniment es preveurà que tots els 

equips de la instal·lació vagin entrant en servei alternativament de manera que tinguin 

un envelliment similar. 

La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de funcionament en 

càrrega i temps de funcionament total (càrrega més buit) sigui superior a 0,6, inclús 

en els moments de màxim consum. 

Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc. 

portaran vàlvula d'aïllament per facilitar el manteniment. 

La instrumentació de nivell en dipòsits d'aigua dels usuaris serà de dos tipus i 

independents dintre seu; a saber: 

- Analògica per a tenir la informació 

- Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell 

Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE 48103:2002. 

La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran segons 

normes UNE. 

La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1 (The 

Instrumentation, Systems and Automation Society). 

La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP (Comitè Europeu 

de les Transmissions oleohidràuliques i pneumàtiques). 

El Contractista es dotarà del personal especialitzat necessari per a operar, si cal,  

manualment les vàlvules i altres equips de la xarxa de canonades de l’EDT, sota la 

supervisió del departament d’Operació d’ATLL. 

Totes les actuacions sobre la xarxa de canonades de l’EDT que puguin afectar a 

l’operació de les mateixes hauran ser coordinades amb el departament d’Operació 

d’ATLL i hauran de comptar amb el seu explícit vist-i-plau. 

9.2.02. Canonades i peces especials 

En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per a canonades 

d’ATLL, secció canonades d'acer i peces especials. 

La pressió mínima de servei a contemplar serà d'1 Mpa. 

Les unions seran embridades o soldades a tocar, excepte en canonades de diàmetre 

igual o menor a 50 mm que seran roscades. Les soldadures s'assajaran al 85% 

mitjançant líquids penetrants, i el 15% es radiografiaran (Normes EN 571-1 i EN 1435). 

La qualificació de les soldadures per radiografia serà blau o negre segons la UNE 14-

011. 

Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Brides i les seves unions). Els tipus a utilitzar 

seran tipus 01 (brida plana per soldar) i tipus 05 (brides cegues). Encara que s'utilitzi 

acer inoxidable, podran col·locar-se brides EN 1092-1 (Acero 235JR), tenint la 

prudència d'utilitzar un elèctrode apropiat, atès que l'acer inoxidable és 316, serà un 

elèctrode 316-15 en la nomenclatura AISI. 

De la mateixa manera que per a les canonades, la pressió nominal mínima per a les 

brides serà PN10. 

Tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides per evitar la 

diferència de potencial entre equips. Quan les brides s'hagin soldat al tub, les zones no 

mecanitzades es pintaran. Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN< 

600 mm. 

Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima 

d'acer de perfil tipus G-St adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, 

per facilitar el seu centrat entre cargols, tal com s'indica en el Plec de Prescripcions 

Tècniques per a canonades de ATLL. 

9.2.03. Connexions a bombes 

Les connexions a bombes aniran proveïdes de drenatges. 

Les bombes es podran aïllar mitjançant vàlvula de seccionament, una col·locada en l'aspiració 

i una altra en la impulsió. 
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A la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i la vàlvula de 

seccionament. 

Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de forma que els esforços ocasionats per les 

dilatacions de les canonades i els esforços en la cadena no es transmetin a les brides de la 

bomba. 

Les canonades d'aspiració i impulsió tindran els suports adequats per evitar que el seu pes 

graviti sobre les brides de la bomba. 

Les vàlvules no s'uniran directament a la bomba. Entre totes dues caldrà preveure un tram 

de canonada per facilitar el desmuntatge de la bomba. 

Les canonades d'aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En aquestes canonades 

no han d'existir punts alts en els quals es puguin formar bosses d'aire, i tindran un traçat el 

més curt i recte possible. Quan s'utilitzi una reducció en l'aspiració de la bomba i aquesta sigui 

horitzontal, la reducció serà excèntrica i amb la cara llisa a dalt per evitar la formació de 

bosses d'aire. 

El canvi de diàmetre a les canonades d'aspiració o impulsió es realitzarà sempre per mitjà de 

reduccions. No es permet l'ocupació de brides reductores, ja que origina pèrdues de càrrega 

i pertorben la normal circulació del fluid. Pel mateix motiu, els elements a instal·lar en 

l'aspiració es posaran el més allunyats possible de la boca per facilitar que el flux sigui laminar 

i no turbulent. 

Els manòmetres s'instal·laran a la canonada d'impulsió o aspiració evitant col·locar-los a la 

mateixa bomba. 

Quan dues o més bombes tenen una línia d'aspiració o impulsió comuna, totes les vàlvules 

estaran dissenyades per a la mateixa pressió i aquesta ha de ser igual a la que correspongui 

a la vàlvula de major pressió. 

En un conjunt de bombes, cal procurar que les connexions verticals quedin alineades i les 

vàlvules d'accionament estiguin a un mateix nivell. 

La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de ser com a mínim 

de 1.000 mm. 

En un grup de bombeig, les bombes quedaran alineades pel costat de la impulsió. 

Si les línies d'impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més vegades superior 

al de les boques de la bomba, la reducció del diàmetre es realitzarà en dues fases quedant la 

vàlvula de bloqueig intercalada entre elles. Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques 

de la bomba, les vàlvules seran del mateix diàmetre que la línia d'aspiració o impulsió. La 

reducció de diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba. 

9.2.04. Connexions a compressors 

Per als compressors és vàlid tot allò especificat al capítol anterior per a bombes. 

En els compressors es prestarà especial atenció al sistema d'ancoratge de les canonades que 

a ells connexionen, a causa de les notables vibracions que s'originen. 

En la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre el compressor i les 

vàlvules de bloqueig per a evitar que els cops d'ariet el puguin malmetre. 

Les vàlvules no s'uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà a través d'un 

tram de canonada més o menys llarg segons les necessitats del traçat per facilitar les 

operacions de manteniment del compressor. 

L'aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de manera permanent per evitar que les 

petites partícules sòlides que pugui arrossegar el fluid danyin el mecanisme. 

Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades per tal de reduir els problemes 

de vibració. 

Es procurarà que el recorregut de la canonada en el seu costat més llarg estigui a prop del 

paviment per obtenir la millor fixació de la mateixa. 

Es tindrà especial cura en l'estudi del suport i flexibilitat de les canonades per tal d'evitar 

excessius esforços sobre les boques del compressor. Es poden utilitzar juntes d'expansió per 

alleujar aquestes càrregues i així també evitar la utilització de lires. 

9.2.05. Connexions d'indicadors i transmissors de pressió 

Aquests es connectaran mitjançant una tubuladura o maniguet soldat a la canonada o equip. 

Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades en punts accessibles i si la 

lectura és directa seran ben visibles i de fàcil interpretació. 

Estaran proveïts de vàlvula d'aïllament de primera qualitat i amb sistemes antivibratoris i 

esmorteïts de polsos de pressió. 

9.2.06. Connexions de drenatge 

Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d'algun element, 

s'instal·laran connexions per a drenatge als punts baixos de les línies. Quan a les instal·lacions 

no existeixi un tram recte de canonada per instal·lar-la, es farà a la part més baixa del colze 
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i al més a prop possible de la brida immediata, guardant una separació mínima entre la 

soldadura d'unió del tub de drenatge i la soldadura d'unió del colze de 25 mm. 

9.2.07. By-pass de les vàlvules reguladores de cabal 

Les vàlvules reguladores de pressió o cabal s'instal·laran preferentment amb un by-pass. 

El conjunt del by-pass es composarà de: 

a) Vàlvula papallona manual abans de la reguladora 

b) Vàlvula reguladora automàtica 

c) Vàlvula papallona manual després de la reguladora 

d) Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del by-pass pròpiament dita 

e) Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la vàlvula "a" i després de la 

vàlvula "c" 

On les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia elèctrica, la vàlvula 

de papallona del by-pass (d) serà manual. 

9.2.08. Ponts-grua. Polipasts 

El fabricant proveirà les dades necessàries perquè el projectista pugui calcular el camí 

de rodadura i els efectes del carro sobre l'estructura que el sustenta. 

9.2.09. Vàlvules 

9.2.09.01. Generalitats 

Serà obligada la utilització de sistemes d'accionament motoritzat en comportes, 

vàlvules de papallona o qualsevol altre element d'obturació o regulació, quan estigui 

previst l’ús de comandament a distància; també quan la carrera total de l'obturador 

exigeixi un nombre de voltes del volant superior a 100 (llevat d'emergències o 

manteniment). 

La motorització dels sistemes de tancament serà elèctric, essent possible l'accionament 

manual sense necessitat de muntar cap peça al mecanisme. La carcassa serà estanca 

al raig d'aigua i a la pols fina. El motor tindrà una protecció mínima IP-55 i aïllament 

classe F. 

A efectes de realitzar les comandes de les vàlvules motoritzades, s’ha de considerar un 

temps mínim de tancament en tots els casos de 15 minuts, per a qualsevol diàmetre 

nominal i posició, amb independència del que es digui en altres documents del projecte. 

La tensió d’alimentació serà 220 volt i el sistema de comunicació serà profibus DP o bé 

Packscan, depenent de si es tracta d’una vàlvula d’una instal•lació de nova planta o bé 

si es tracta de la substitució d’una d’existent. En tots els casos el motor serà Rotork. 

En el cas de vàlvules motoritzables això es tindrà en compte a l’hora de seleccionar el 

reductor. En qualsevol, els preus unitaris son els indicats al quadre de preus, 

independentment del sistema escollit. 

Com a elements de seguretat incorporaran els següents sistemes: 

- Contacte limitador de parell (els dos sentits) 

- Contacte fi de carrera regulables 

- Interruptor de protecció tèrmica del motor 

- Resistència de caldejament a la caixa de contactes. 

Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes EN 1074-1; EN 

1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran materials antifricció de 

coure enlloc de la vàlvula, ni palanques o claus d'accionament de material plàstic. En 

particular es tindrà en compte. 

9.2.09.02. Vàlvules de Comporta 

S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es pugui 

desmuntar i retirar l'obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la 

canonada. Igualment ha de ser possible substituir o separar els elements d'estanqueïtat 

del mecanisme de maniobra amb la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar 

la vàlvula ni l'obturador. La part inferior de l'interior del cos no ha de tenir acanaladures, 

de manera que una vegada oberta la vàlvula no hi hagi cap obstacle pel pas d'aigua ni 

buits en els que puguin dipositar-se sòlids. La secció de pas ha de ser com a mínim el 

90% de la corresponent al DN. Les unions a les canonades seran amb brides i amb 

rodet de desmuntatge. 

Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instal·lació, fins i tot les arquetes 

existents al llarg de la conducció. Les comportes per a desguassos, fins i tot en 

canonades de petit diàmetre, no seran d'un DN menor que 80 mm. 

Les vàlvules seran metàl·liques per a qualsevol DN. 

Les comportes que no van en canonada, sinó en instal·lacions com ara estacions 

depuradores, connexions entre dipòsits, preses en rius, requereixen un estudi 

particularitzat i no són objecte d'aquest Plec. 

9.2.09.03. Vàlvules de papallona 
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Es defineix el coeficient de cabal Kv com el cabal d'aigua (m3/hora) a una temperatura 

entre 5º i 40º que passa a través de la vàlvula amb l'obturador totalment obert creant 

una pèrdua de pressió estàtica de 0,1 N/mm2. El fabricant haurà de subministrar 

aquesta dada. 

Els materials seran metàl·lics i han de ser conformes amb la norma UNE-EN 593:1998. 

Seran bidireccionals i es podran usar tant en seccionament com en regulació. El 

fabricant indicarà la màxima velocitat de passada permesa, així com la diferència de 

pressió admissible aigües a dalt i aigües a baix per a evitar la cavitació quan executi 

funcions de trencament de càrrega. 

Portarà indicador visual directe de la posició de la papallona. L'accionament serà per 

volant i desmultiplicador. 

9.2.09.05. Vàlvules reductores de pressió 

Es tindrà especial cura als efectes de cavitació. 

La vàlvula tindrà incorporat un filtre amb pas de malla igual o inferior a 4 mm. La 

velocitat de pas per la vàlvula no superarà els 5 m/sg. Abans i després de les vàlvules 

reductores de pressió es col·locaran vàlvules de tancament (comporta o papallona), així 

com un manòmetre aigües a dalt i un altre aigües a baix. 

9.2.10. Ventoses 

Compliran la norma UNE-EN 1074-4. 

El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d’aeració 

corresponents a cada diàmetre i orifici d'admissió/expulsió d'aire. 

La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a una vàlvula de 

comporta que s'instal·la entre canonada i ventosa, amb la finalitat de poder substituir-

la o aïllar-la sense suprimir el servei. 

9.3  EQUIPS ELÈCTRICS 

9.3.1. Generalitats 

El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics. 

Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics es 

realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EG60204-1, CEI 17/13-1, estenent-se el 

certificat amb els resultats obtinguts quant a: 

- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2 

- Resistència d'aïllament, Article 20.3 

- Tensió aplicada, Article 20.4 

- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3 

Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE. 

La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra dipòsits 

nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions. 

Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per sota de la 

condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència calorífica aproximada 

de 300 W/m;, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. 

Mínima temperatura 20ºC. 

Es preveuran premsaestopa d'airejat a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, a la 

part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l'aire. 

Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i 

d'instrumentació per damunt dels 35ºC., per la qual cosa el Contractista haurà d'estudiar 

l'esmentada condició i els mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat 

ambiental, perquè si no els considera suficients, ofereixi una variant amb condicionament 

d'aire per refrigeració integrada en els quadres, o ambiental per a la zona on estan situats. 

Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els següents 

accessoris: 

- Ventilació forçada i independent de l'exterior. 

- Resistència d'escalfament. 

- Refrigeració, en el cas que es requereixi. 

- Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat. 

- Il·luminació interior. 

- Seguretat d'intrusisme i vandalisme. 

- Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements. 

Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la classificació 721-2 

de pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-721. 

Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació caldrà calcular i 

conèixer: 

a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i factors d'aplicació 
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previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà un factor. 

b) La intensitat del curtcircuit. 

c) El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més gran que la ICC 

(intensitat de curtcircuit) del punt en el qual està instal·lat. 

d) La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall. 

e) La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de protecció situats aigües 

amunt. 

Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra 

sobrecàrregues, verificant: 

La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran que la intensitat d'ocupació, 

prèviament subministrada al Contractista per ATLL. 

La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la caiguda 

de tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir tots 

els equips en marxa amb les condicions ambientals extremes. 

Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran en compte els consums de 

les futures ampliacions si així ho ha projectat ATLL.  

Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió 

límit permesa segons els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes i indirectes. 

La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb disjuntors d'alt 

poder de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps de tall inferior a 10 

min Quan es prevegin intensitats de curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran limitadors 

de poder de tall més gran que 100 KA i temps de tall inferior a 5 min. 

Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats pels PLC 

del telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i 

senyalitzin el tret per curtcircuit del tèrmic, així com posicions del comandament manual. 

Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra. 

Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents proteccions 

dels receptors. 

Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents classes 

de receptors, utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la norma UNE 

21-103. 

Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres contactes 

inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), 

aprovats per UL. 

Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE-20383 i MI-BT-

021. 

La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com a 

mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades 

el corrent admissible. 

Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el màxim, al 

punt més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió 

es calcularà considerant que tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar 

simultàniament es troben en funcionament, en les condicions atmosfèriques més 

desfavorables. 

Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-

35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324. 

La connexió als equips s'efectuarà amb ràcords premsaestopa i tubs flexibles amb una 

estanqueïtat mínima IP-54 i no s’admetran direccionaments verticals per a evitar l'efecte 

"embut". Es connectaran per sota preferiblement o per dalt i pels laterals formant una "U" en 

els casos que no ha pogut fer-se per sota. 

Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran etiquetats i 

numerats per facilitar la seva localització i interpretació en els plànols i en la instal·lació. 

El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i receptors, 

tenint en compte les característiques especials dels locals i tipus d'indústria. 

 

9.3.2. Enllumenat 

9.3.2.1. Generalitats 

Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i amb condensador 

corrector del factor de potència incorporat. 

S'efectuarà un estudi complet d'il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs 

obtinguts en cada cas. 

Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un luxòmetre per a tota 

l'àrea il·luminada, que tindrà una il·luminació uniforme. 
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9.3.2.2. Enllumenat interior 

Proporcionarà un nivell d'il·luminació suficient per desenvolupar l'activitat prevista a cada 

instal·lació que com a mínim complirà: 

- Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat 150 Lx. 

- Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic 325 Lx. 

- Zones de gran activitat, manteniment mitjà (perforat, tornejat, soldadura, etc.) 600 

Lx. 

- Zones de precisió, ajust, polit, etc. 1.000 Lx. 

En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes 

d'il·luminació segons l'ordenança general de seguretat i higiene a la feina en una proporció 

del 50%. 

A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals 

complirà amb : 

- Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament que puguin provocar una sensació 

d'incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual. 

- Elecció del dispositiu d'il·luminació i el seu emplaçament de tal forma que la direcció de 

la llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d'ombres s'adaptin tan bé com 

es pugui a la tasca visual i a la finalitat del local il·luminat. 

- Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb un bon rendiment en color. 

- La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100. 

- La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin. 

- Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l'ordre de 0,7.  

- Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de la il·luminació siguin els més 

grans possibles. 

9.3.2.3. Enllumenat exterior 

Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables. 

Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements mecànics seran galvanitzats en 

calent. 

Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri. 

Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit. 

Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi. 

Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte: 

- La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis. 

- Les característiques geomètriques de l'àrea a il·luminar. 

- El nivell mitjà d'il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux. 

- L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens. 

- El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6. 

- El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant, tendint 

al més gran possible. 

9.3.2.4. Il·luminació de seguretat 

Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE 

20-062-73 i 20-392-75 i altres disposicions vigents de seguretat. 

Seran del tipus fluorescent amb preferència. 

En les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. En oficines 

IP-22. 

9.3.3. Xarxa de posada a terra 

A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra. 

El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, que les masses 

metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V, respecte de la terra. 

Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva presa 

de terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de transformació i 

d'acord amb el reglament de BT.  

Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries. 

Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes, 

terminals, caixes de proves amb els seus terminals d'aïllament i mesurament, etc.  

On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d'humidificació 

a més de reforçar la xarxa amb additius químics. 

La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms. 

Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra. 

Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar. 

Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra. 
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9.3.4. Instal·lacions d’escomeses 

A totes les estacions de bombament s'efectuarà una escomesa elèctrica de Companyia.  

Als dipòsits d'usuaris es prendrà una escomesa de les instal·lacions del mateix, i si no n'hi ha 

s'efectuarà una escomesa de companyia. Aquesta serà de 5 Kw trifàsica més neutre. 

El Contractista contactarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de manera que 

tècnicament les instal·lacions es realitzin d'acord amb les normes de la companyia o les 

normes de l'usuari. 

Així mateix els projectes d'instal·lacions seran presentats a indústria amb la màxima celeritat 

per obtenir els permisos corresponents. 

Totes les despeses ocasionats per l'escomesa i pels permisos d'indústria estaran inclosos en 

els preus del pressupost. 

9.3.5. Llums senyalització 

Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzades i normalitzades. 

Els colors que s'utilitzaran seran els següents: 

- Verd indicació de marxa. 

- Groc indicació d'avaria lleu. Intermitent alarma lleu. 

- Vermell indicació d'avaria greu. Intermitent alarma greu. 

- Blanc indicació informativa, d'estat, de posició, etc. 

Tots els llums de senyalització es verificaran a través d'un polsador de prova. 

 

10 MANTA ORGÁNICA 

10.1 Definició 

Las mantes i xarxes de fibres naturals serveixen per a controlar l’erosió superficial, esmorteint 

la energia erosiva de la pluja, la neu i el vent, evitant que la terra sigui arrastrada i aportant 

un efecte encoixinat orgànic. 

Estan construïdes per una varietat de fibres degradables como la palla de cereals, la fibra de 

coco i d’espart entre agafades, pegades o estructuralment contingudes entre sí. 

 

10.2 Característiques 

Materials 

Els principals materials emprats en la fabricació de mantes orgàniques són la palla i el coco. 

 

Tipus 

1.- 100 % de palla,  

2.- 100 % de coco,  

3.- 40 % de coco y 60 % de palla, 

 

Funció 

Les funcions principals a desenvolupar per una manta orgànica són: 

- Protegir i controlar l’erosió superficial 

- Disminuir la escorrentia superficial. 

- Ajudar a l’establiment i fiançament de la vegetació. 

- Incrementar la capacidad de infiltración de agua en el terreny 

- Augmentar la retenció de agua del sol, al evitar la evaporació. 

- Aportar matèria orgànica, potenciant las característiques biológiques del sol.  

 

10.3 Execució 

Es recomana emmagatzemar el material amb el seu embalatge original i cobrir els rotllos 

emmagatzemats a la intempèrie per a llargs períodes. 

El material es col·loca sobre un tal·lus ja perfilat, intentant eliminar forats en el terreny i 

objectes sobresortints. És molt important que es trobi en contacte continu amb el terreny. 

En la coronació del tal·lus, es realitza una rassa de 0,30 m de profunditat, 0,30 m d’ample i 

separada del tal·lus al menys 0,50 m, per a situar la manta dintre de la mateixa.  

A continuació es reomple i compacta la rassa amb el material extret de la mateixa. 

S’estén la manta al llarg del tal·lus, col·locant grapes de fixació amb una freqüència de 1 per 

m2 al portell. Si es necessari, es poden col·locar més de les estipulades. 

Els solapaments de tires de material contigu seran de al menys 0,30 m i en aquestes zones 

es col·locaran grapes de fixació clavades al terreny.  

Abans de col·locar la manta, es realitza una sembra manual o una hidrosembra. 
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11 CONSOLIDACIÓ DEL TERREY PER INJECCIONS AMB CIMENTS   

11.1 Material. 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, 

utilitzat en la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

Es tracta d'un ciment ultrafí de granulometria inferior a 12m amb una composició a base 

d'escòries i clínckers, mòlts fins arribar al seu finesa. La seva posada en obra es realitza 

mitjançant lletades superfluidificadas. 

 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM). 

-Ciments d'aluminat de calci (CAC / R). 

- Ciments blancs (BL). 

- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

 

Característiques generals. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

 

 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

 

Característiques físic – químiques 

 

Aspecte: Pols gris 

Olor: Inodor 

PH en solució aquosa: bàsic, entre 11 i 13,5 

Temperatura de fusió:> 1000ºC 

Massa volumètrica absoluta 2,8-3,2 g / cm3 a 20ºC 

Massa volumètrica aparent 0,9 a 1,2 g / cm3 a 20ºC 

Solubilitat a l'aigua: fins a 1,5 g / l a 20ºC 

Granulometria màxima 12 micres 

 

 

 

Additius per a beurades. 

 

Per tal de millorar les propietats de injectabilitat de la mescla es considera l'addició d'un 

superfluidificant dispersant, per evitar la formació de grumolls que impedirien la penetració 

de la beurada en el terreny a tractar. Aquests additius han de ser estables. 

S'haurà afegir lentament l'additiu i barrejar al llarg de 5 minuts en un agitador d'alta 

turbulència 

 

11.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

Subministrament de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment ultrafí on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

 

En l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial. 

- Data de subministrament. 

- Identificació del vehicle de transport. 

- Quantitat subministrada. 

- Designació i denominació del ciment. 

- Referència de la comanda. 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent. 

 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Pes net. 

- Designació i denominació del ciment. 
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- Nom del fabricant o marca comercial. 

 

 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

 

- Inici i final de l'enduriment. 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 

- Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges nets i estancs. 

- Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

Temps màxims d'emmagatzematge dels ciments: 

 

- Classes 22,5 i 32,5 3 mesos 

- Classes 42,5 2 mesos 

- Classes 52,5 1 mes 

 

Les beurades de ciment ultrafí s'elaboraran i s'injectaran en l'obra amb els mateixos equips 

que les suspensions de ciment tradicionals. 

 

- Agitadors d'alta turbulència. 

- Mescladors d'homogeneïtzació. 

- Bombes d'injecció. 

 

Les beurades han agitar amb alta turbulència en temps mínim de cinc minuts. De la mateixa 

manera s'han de mantenir les lletades en agitació en el tanc d'homogeneïtzació al llarg de la 

fase d'injecció. 

11.3 Normativa de compliment obligatori. 

RC-08 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

 

11.4 Injeccions 

Definició i condicions generals 

 

Definició 

La injecció d'un terreny implica la introducció en el mateix, per tal de reduir el seu grau de 

permeabilitat i millorar les seves condicions mecàniques, d'una barreja fluïda que 

posteriorment s'endureix. En el procés es controla indirectament la col·locació a distància de 

materials bombables amb la configuració de les seves propietats reològiques i dels seus 

paràmetres de col·locació (pressió, volum, cabal). 

 

En el nostre cas la injecció és del tipus "impregnació" que vol dir que substitueix l'aigua i gas 

intersticial en un medi porós com el nostre terreny a tractar, per una beurada injectada a una 

pressió prou baixa, que asseguri que no es produeixin desplaçaments significatius en el 

terreny. 

 

Pel que fa al procediment d'injecció serà del tipus "injecció per fases repetitives mitjançant 

tubs maneguets". Es tracta d'un procediment que permet tractar repetidament, en diferents 

fases, un mateix punt sense necessitat de reperforació, per això es realitza una perforació 

col·locant en el seu interior un tub anomenat "tub maneguet", que té una sèrie de forats 

perifèrics, obturats exteriorment per maniguets de goma que serveixen de vàlvules antiretorn, 

per la qual surt la beurada. L'espai anul·lar entre el tub i el terreny s'omple amb beurada 

formant el que s'anomena gaine, amb l'objectiu d'aconseguir una obturació longitudinal 

contínua. 

 

La injecció s'efectuarà per mitjà de diferents màquines amb bomba d'injecció inclosa. Aquesta 

màquina constarà de mesurador de cabal, manòmetre, bomba d'injecció, circuit d'injecció i 

anirà connectada a una central de control de la injecció. 

 

 

El contractista haurà de presentar, previ a l'inici de les obres un llistat on consti, el personal, 

la maquinària a utilitzar, així com els materials que es proposi utilitzar. Tot això haurà d'estar 

degudament documentat amb els seus respectius "Curricula vitarum", títols i certificats de 

qualificació professional, amb els seus cursos de formació homologats, la maquinària amb la 

seva documentació de característiques tècniques i revisions periòdiques obligatòries, si cal 
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(ITV, etc.) , i pel que fa als materials els seus certificats de qualitat emesos pels respectius 

fabricants. 

 

Tots aquests mitjans humans i materials hauran d'estar aprovats per escrit per la direcció de 

les obres prèviament a l'inici de l'execució de les obres i lliurats com a proposta de treballs. 

 

La direcció d'obres podrà rebutjar una o diverses de les propostes del contractista, que estarà 

obligat a presentar solucions alternatives que resolguin les mancances detectades. 

 

El contractista proposarà igualment els sistemes de construcció posant especial cura en 

aquelles unitats d'obra que puguin comportar riscos, especialment les perforacions, l'aplicació 

de la injecció 

 

Condiciones generales 

En el document dels plàmols es defineix la situació i característiques del tipus d'injecció 

projectades i les línies que serviran de referència per al mesurament i abonament de les 

unitats d'injecció. 

 

Desviacions en les injeccions fixades en els plànols, seran penalitzades amb la reinjecció 

addicional de qualitat igual a la projectada definida, que garanteixi la impermeabilització 

buscada, i aniran íntegrament a càrrec del contractista, per això, es col·locaran segons el 

parer de la direcció d'obra i no serà objecte de cap tipus d'abonament. En cas de verificar-se 

desviacions excessives o anormals, les penalitzacions podran arribar a comportar multes o 

penalitzacions sobre certificacions, a determinar per la direcció d'obra, en funció de la gravetat 

que comporti aquestes. A part de les penalitzacions o multes, les actuacions de restauració 

aniran totalment a càrrec del contractista i no podran donar peu a cap tipus de reclamació 

derivada de les tasques de reposició o retards sobre la planificació per efecte de les tasques 

de restauració. 

 

Es considera de forma genèrica que els equips necessaris i requerits repercutits en el m3 de 

volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

 

Estan inclosos tots aquells equips humans i maquinària que resultin aturats a disposició del 

front durant l'execució de l'excavació, així com els equips auxiliars. 

 

Queda inclòs dins de la unitat d'obra la càrrega, el transport i abocador, el pagament del 

cànon d'abocament i condicionaments de l'abocador en cas de material sobrant. 

 

L'esgotament i totes les activitats necessàries per a l'evacuació de l'aigua, així com totes les 

instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les pèrdues degudes a 

l'ús de bombes, canonades, energia, manteniment, personal, etc., i les disminucions de 

rendiment i retards que es derivin de les diferents operacions degudes a la presència o 

evacuació de l'aigua es consideren incloses en els preus unitaris d'excavació i manteniment, 

i així ho tindrà en compte el contractista en la seva oferta. 

 

Sistema d’injecció.  

Generalitats. 

La composició de la beurada d'injecció serà a base de ciment ultrafí de granulometria inferior 

a les 12 micres. 

 

En principi la injecció pot aplicar-se en una sola fase o en diverses fases, a partir de 

perforacions de 100 mm de diàmetre equipades amb tub maniguet de 60 mm, en les quals la 

perforació pot estar injectades successivament en els diversos nivells de terreny i reutilitzada 

per aplicar, en cada nivell, tantes fases com injeccions siguin necessàries per aconseguir el 

grau de millora previst en el terreny. 

 

Els tubs maniguets seran d'acer, i tindran un diàmetre mínim de 60 mm. Els tubs d'acer 

faciliten, en cas que sigui necessari, l'excavació del terreny tractat. A intervals regulars de 

l'ordre de 50 cm (2 punts d'injecció per metre), el tub presenta un conjunt de perforacions, 

cobertes per un maneguet de goma, que han de servir de punts de sortida per a la barreja 

d'injecció. A més aquest tub disposa d'un sistema de vàlvules que faran de talp per tal que 

els maneguets no puguin relliscar al llarg del tub. 

 

Els tubs maniguets s'instal·len en perforacions de diàmetre 100 mm, emplenant-la corona 

circular entre perforacions i tubs mitjançant barreja de dosificació adequada per a ser 

utilitzades com a obturadors longitudinals d'aquest espai anular (gaine) al llarg de la injecció. 

Aquesta barreja que serveix de obturador (gaine) actua com a vàlvula antiretorn, impedint 

que la beurada injectada torni a envair l'interior del tub. Per a cada injecció d'un maneguet, 
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s'utilitza un doble obturador (fixa al tub maneguet, a banda i banda del tram ocupat pel 

maneguet). 

 

El disseny adoptat per la injecció es basi en la definició d'una única tipologia de terreny. 

 

Els paràmetres bàsics que defineixen el procés d'injecció, i que requereixen previsió, en el 

plantejament previ del tractament i en el control són: 

- pressió d'injecció. 

- Cabal d'injecció. 

- Admissió total de la mescla (volum injectat). 

 

L'execució de la injecció serà de disminució del cabal amb el temps per tal de mantenir unes 

pressions d'injecció màximes. Lògicament la disminució de cabal requereix una disminució de 

pressió en boca de la perforació, que no s'ha de confondre amb la pressió d'injecció, a la qual 

queda la barreja en el terreny (pressió en condicions estàtiques, a cabal d'injecció gairebé nul 

menys la pressió d'inici del tractament). 

Hi pot haver una certa temptació d'utilitzar un elevat cabal d'injecció (amb el pretext d'una 

major economia, per un menor cost per litre injectat, o buscant un major redio d'acció de la 

injecció), però s'hauran de seguir els criteris establerts en el projecte de pressió màxima en 

el terreny i cabal de tancament. 

No obstant, la selecció final a aplicar serà a criteri exclusiu de la direcció d'obra. En cas de ser 

necessari, la direcció d'obra podrà ordenar l'execució d'una perforació de diàmetre igual als 

d'injecció, però concebuda com sondeig amb recuperació de testimoni continu, per detectar 

la qualitat de la injecció realitzada. El preu del sondeig s'abonarà com a preu sondeig 

especificat en el capítol d'Auscultació. No seran objecte d'una partida d'abonament a part, ni 

els metres lineals de sondeig recuperats, ni els retards que es derivin d'aquestes tasques de 

comprovació. 

Referent a aquest punt dels sondejos de comprovació de les injeccions, el contractista haurà 

de tenir els testimonis recuperats dels respectius sondejos recollits en caixes de fusta, 

perfectament identificades, accessibles a la mateixa obra, o en lloc protegit de les 

inclemències del temps, protegits de la circulació de vehicles, personal i maquinària ia 

disposició dels tècnics propis i de la direcció d'obra per tal de reconèixer i prevenir les 

condicions del terreny a injectar en la següent fase. L'incompliment d'aquest requisit serà 

objecte de les retencions, penalitzacions o sancions que la direcció d'obra consideri oportunes. 

 

L'aprovació per part de la direcció d'obra dels mètodes de treball no eximeix de responsabilitat 

al contractista durant les obra i fins que aquesta estiguin finalitzades definitivament. En aquest 

cas, a l'utilitzar-maquinària pesada, el contractista estarà obligat a realitzar els estudis previs 

i controls exigits per la legislació vigent ia complir amb la normativa existent al control i 

limitació de vibracions, de manera que no es produeixin danys ni riscos sobre les estructures 

existents com a conseqüència de les perforacions properes a estructures properes. 

En el moment d'inici de les injeccions el contractista està obligat a tenir disposades totes les 

instal·lacions i mitjans previstos per la feina, i recollits els materials necessaris per poder 

aplicar amb rapidesa tota la injecció prevista i les mesures extraordinàries previsibles que 

exigeixi la seguretat del personal i la conservació dels punts d'injecció. 

El contractista haurà de contemplar en les seves previsions a la provisió de maquinària 

adequada que permeti l'execució de totes les tasques a desenvolupar, com són la màquina 

perforadora, les bombes d'injecció, plataforma elevadora, etc. així com les limitacions que es 

derivin com el temps de recollida i neteja, encreuament de maquinària i personal, etc. i que 

aquesta contingència no serà en cap cas un argument vàlid per a justificar cap retard en 

l'execució de l'obra, en l'aplicació dels sosteniments, ni serà argument que doni peu a cap 

tipus de compensació i abonament addicional per aquests concepte 

 

 

Classificació del tractament. 

 

El tractament d’injecció es classifica dintre de la seguent manera: 

Injecció de impregnació en terrenys fluixos mitjançant suspensions estables de ciment-

bentonita i ciment ultrafi. 

 

Execució de las injeccions  

 

Abans d'iniciar els tractaments d'injecció, amb una antelació mínima de trenta (30) dies, 

s'haurà de validar l'Estudi d'Execució de les Injeccions, les directrius de les quals serà fixada 

pel Director, tenint en compte la informació geològica i geotècnica existent i les dades 

obtingudes en els reconeixements realitzats. 

 

L'estudi d'execució de les injeccions inclou: 

- Informació Geotècnica del terreny. 
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- Selecció de la classe d'injecció i definició de les mescles. 

- Prova de inyectabilidad. 

- Pressions d'injecció. 

- Plànols de les perforacions i fases del tractament. 

- Prescripcions i instruccions per a la seva execució. 

 

La informació Geotècnica del terreny, es recull en l'annex corresponent del present projecte 

on es defineixen les classificacions, natura, granulometria, porositat, permeabilitat nivells 

freàtics, pressió intersticial i altres paràmetres que defineixin el terreny a injectar. 

 

 

Pressiones màximes de injecció. 

 

Seran de 5 kg / cm2 mesurat amb el manòmetre de boca d'injecció al extradós de les pantalles 

i de 2 kg / cm2 en les injeccions sota solera. 

El control de les pressions màximes d'injecció es farà mitjançant la col·locació de manòmetres 

registradors a la central d'injecció connectats a les bombes, ia més, manòmetres simples a la 

boca de les perforacions. 

També caldrà que s'utilitzin dispositius de limitació automàtica de les pressions i cabals de 

tancament. 

 

 

Mètodes per al confinament de les injeccions. 

 

Per impedir l'emigració de la injecció, en funció de la naturalesa del terreny, es prendran les 

mesures necessàries perquè la injecció quedi totalment confinada. Aquestes mesures han de 

servir per evitar el consum inútil del producte injectat, la mala qualitat global del tractament, 

així com la contaminació de l'aqüífer, el tapament dels conductes i altres perjudicis derivats 

de la difusió incontrolada de la injecció. 

 

Els mètodes per impedir les fuites d'injecció fora de les zones on es vol efectuar el tractament 

seran els següents: 

 

La relació P / Q (P: pressió d'injecció, Q: cabal de la mescla que s'injecta) haurà de ser creixent 

amb el temps, s'haurà d'anar reduint la injecció fins a arribar al cabal de tancament. En el cas 

que la relació P / Q es mantingui constant al llarg d'un període de temps superior a 5 minuts 

s'aturarà la injecció, s'intentarà injectar amb cabals menors i pressions més reduïdes ja que 

es podria trencar el terreny en lloc de impregnar, aquest cas també es podria considerar la 

possibilitat de canviar la barreja per una més fluida i penetrant. Si no evoluciona positivament 

podria ser que hi hagués una fugida de la injecció pel que s'hauria de canviar la barreja per 

una més densa i amb una major proporció de bentonita. 

 

Controls i vigilància de les injeccions. 

 

El Contractista ha de portar un registre continu de les fuites de mescles i controlar les possibles 

comunicacions entre perforacions. Igualment, registrarà i processarà els resultats. 

 

Fuites de mescla. La vigilància per detectar fuites de mescles inclourà les zones prou 

allunyades del punt d'injecció mentre s'intenta seu taponament. Si la fuita fos important i 

impossible el tapa, s'haurà per a la injecció. En aquests casos és aconsellable augmentant la 

viscositat de la barreja que s'estigui injectant. 

 

Comunicacions d'injeccions entre perforacions. S'haurà de prendre nota de totes les 

comunicacions de mescles d'injecció que s'observin entre perforacions al llarg de la injecció, 

anotant el número d'identificació de la perforació per la qual s'injecta i la perforació o 

perforacions que han resultat comunicades, així com la pressió d'injecció en el moment en 

què s'ha produït la comunicació. 

 

Aquests registres s'han de fer en forma i maneres aprovats pel director de l'obra. El 

contractista haurà de presentar còpies de tots aquests registres al director de l'obra amb 

regularitat almenys diària durant la injecció. L'incompliment d'aquest requisit serà objecte de 

les retencions, penalitzacions o sancions que la direcció d'obra consideri oportunes. 

 

El contractista estarà obligat a prendre les precaucions que consideri necessàries per 

assegurar que no hi ha perill de encegar amb la injecció dels drens o altres conductes i 

dispositius de l'obra definitiva. 
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Amb la informació obtinguda en cada injecció, el contractista elaborarà cada dia un informe 

on es recullin les dades següents: 

  

- Data, hora i clau d'identificació de les perforacions. 

- Característiques de la mescla. 

o Formulació. 

o Viscositats inicials i finals en la injecció. 

o Pressions d'injecció al llarg de tot el procés, d'inici i tancament. 

o Quantitat total de productes consumits. 

o Quantitat neta, realment injectada, deduïts dels volums de farciment de la pròpia perforació, 

tubs pèrdues per fuites, rentat de bombes i dels tubs. 

o Cabals d'injecció, d'inici i tancament. 

o Temps d'injecció. 

 

Aquesta informació s'ha de correlacionar amb les dades obtingudes de l'auscultació. De 

l'informe es remetrà còpia enquadernada a la direcció d'obra. L'elaboració d'aquest informe 

no serà d'abonament, ja que se suposa inclòs en els preus d'injecció i el seu lliurament serà 

diària. 

 

A la vista d'aquests informes, el director d'obra informarà al contractista sobre qualsevol canvi 

que consideri necessari pel que fa a les característiques de la mescla (formulació, pressions, 

cabals, ...). Si el contractista desitja modificar les característiques de la barreja i de la injecció 

ha d'obtenir l'aprovació prèvia de la direcció d'obra. 

 

La direcció d'obra no garanteix que totes les dades geològiques disponibles i inclosos en el 

Projecte reflecteixin completament les condicions que existeixen, atès que hi ha incerteses 

inherents al tipus d'estudi, i no garanteix cap interpretació d'aquests registres o de qualsevol 

informació geològica assenyalada o implícita en els Plans. 

 

El contractista haurà d'establir les seves pròpies deduccions o conclusions pel que fa a la 

naturalesa dels materials a injectar d'acord amb la informació del projecte i la prova d'injecció, 

les dificultats per a la realització i manteniment de les injeccions i la possible necessitat 

d'efectuar altres treballs en relació amb l'emplaçament, haurà d'acceptar la plana 

responsabilitat de les mateixes. 

 

El contractista haurà d'utilitzar a jornada completa a un tècnic amb experiència provada en 

l'execució d'injeccions, per supervisar el registre del terreny injectant i l'auscultació 

obtinguda. El registre haurà de fer-se en cada torn que s'estigui realitzant la injecció i un cop 

al dia l'esmentat tècnic haurà de fer un detallat examen de les injeccions que confirmi la 

validesa de la injecció en curs i de les característiques de la mescla oportuna. Aquests registres 

i valoracions dels mètodes d'injecció hauran de presentar-se al director d'obra diàriament. 

 

Instal·lacions i equips. 

Els equips per a l'execució de les injeccions poden agrupar-se, fonamentalment, en: 

- Equips de perforació. 

- Equips d'injecció. 

 

Tota la maquinària i mitjans auxiliars que hagin de ser utilitzats compliran els requisits que 

estableixi la normativa oficial vigent pel que fa a tipus, característiques, projecte, fabricació i 

utilització. Els equips d'injecció estarà proposats pel contractista per a l'aprovació del Director 

d'acord amb el que estableix aquest plec. La proposta del contractista tindrà la finalitat i 

localització de les injeccions, les característiques del terreny a tractar, el tipus de mescles, 

pressions i cabals màxims i mínims amb els quals es preveu injectar i d'acord amb el PPTP. 

Els equips tindran la capacitat de producció horària suficient per complir còmodament el 

cronograma de treballs. 

 

Si al llarg dels treballs les circumstàncies reals dels terrenys que s'injecten fessin aconsellable 

el canvi de tipus d'equip d'injecció, el Contractista estarà obligat, pel seu compte, a substituir 

aquest equip per un altre que sigui adequat per a aquestes circumstàncies. 
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Les característiques de les instal·lacions de fabricació DE MESCLES, dependran del volum diari 

previst i cal preveure les següents instal·lacions: 

 

- CENTRAL DE BARREJAT 

 Sitges i instal·lacions d'emmagatzematge de subministraments. 

 Mescladors (d'alta turbulència). 

 Agitadors. 

 Tancs d'emmagatzematge de mescles. 

 Elements de mesura de pesos i cabals. 

 Dosificadors i bombes. 

- SISTEMA DE TRANSPORT 

 Canonada de transport de mescla. 

 Bomba de transport. 

- EQUIP D'INJECCIÓ 

 Dipòsits receptor - comptador. 

 Bombes d'injecció. 

 Línia d'injecció. 

 Equip de perforació. 

- EQUIP DE CONTROL 

 Central de control de pressions d'injecció i cabals de sortida. 

 Laboratori per al control continuo de propietats de les mescles i eventual correcció de les 

dosificacions. 

 

CENTRAL DE BARREJAT 

 

Els materials hauran de emmagatzemar-se en la central de manera que la seva qualitat no 

resulti reduïda. El tipus de sitja i magatzem o dipòsit serà l'adequat a les característiques dels 

ingredients de les mescles. 

El ciment i el ciment ultrafí s'emmagatzemaran perfectament en sitja metàl·lics en un nombre 

no inferior a dos. 

Els additius, preferentment líquids en solució o suspensió, s'emmagatzemaran en dipòsits o 

tancs tancats i amb agitador que garanteixi en tot moment la seva homogeneïtat. La capacitat 

d'emmagatzematge estarà d'acord. 

La dosificació dels ingredients s'efectuarà mitjançant aparells dosificadors apropiats a la seva 

naturalesa i al seu precisió exigida d'acord amb els següents criteris: 

- Els materials líquids podrà dosificar per volum o pes en aparells dosificadors que garanteixin 

la impossibilitat de sifonament incontrolat en cas d'avaria o de manipulació incorrecta, els 

aparells dosificadors disposarà de controls automàtics d'ancoratge i parada. 

- Els materials en pols subministrats a granel es dosificaran per pes en bàscules independents 

per a cada un d'ells. No es permetrà la utilització de dosificadors amb bàscules de pesades 

acumulatives. Si no s'establís res al respecte els errors màxims admissibles a la dosificació 

d'aquests materials s'aplicaran els indicats en el quadre següent: 

 

 

MATERIAL Error de dosificació màxim admissible (%) 

Aigua 4 

Ciment ultrafi 3 

Additius 1 

 

 

El director de l'obra podrà exigir al contractista un certificat de tara dels dosificadors, realitzat 

per un laboratori oficial o per una altra entitat econòmica de reconeguda solvència, o realitzar 

una prova de pesades quan es consideri oportú. 

Amb l'objectiu d'evitar desajustos en els aparells de dosificació, els equips dosificadors hauran 

d'estar convenientment aïllats o protegits de les empentes i vibracions produïdes per les 

màquines de la instal·lació. 

La mescladora deurà ser adequada a la classe de mescla a injectar i de capacitat de producció 

superior a 50 l / minut apropiada per a la demanda de la barreja prevista. 

L'operació de barrejat pot realitzar-se en una sola etapa, amb una mescladora en la qual 

s'introdueixen tots els ingredients de la barreja a injectar prèviament dosificats, o bé, quan 

ho requereixi la naturalesa dels ingredients, en una primera fase es preparen les mescles 
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primària a mescladors independents i, mitjançant dosificadors per a cadascuna de les mescles 

primària, es alimentar la mescladora terminal en què se separa la mescla definitiva a injectar 

 

SISTEMA DE TRANSPORT DE LA MESCLA 

 

Quan les circumstàncies de l'obra ho requereixin i sigui necessari situar la bomba d'injecció 

en una posició fixa o mòbil, però allunyada de la central de mescla, el contractista sotmetrà 

a l'aprovació del Director de l'Obra la construcció d'un circuit de transport de la barreja des 

de la mescladora de fabricació d'aquesta fins a les bombes d'injecció. Aquest circuit podrà 

estar constituït per canonades o per una flota de vagonetes, camions o un altre tipus de 

vehicles aptes per a aquests treballs. 

Donada la naturalesa dels líquids a transportar, que es transformen en sòlids en un cert 

període de temps, les canonades hauran de ser de secció constant, una superfície interior llisa 

i un diàmetre adequat, perquè les mescles no es produeixin deposicions per velocitat baixa i 

, en la mesura que sigui possible, el seu traçat no ha de tenir sifons i de recés produïts per 

fletxes de la canonada entre suports. Sempre que siguin inevitables aquestes zones, s'haurà 

de col·locar una aixeta de purga en el punt més baix per evitar deposicions de la barreja per 

causa de l'enduriment de la barreja que hagi pogut quedar dipositada en finalitzar la injecció. 

El Contractista serà responsable dels problemes que es derivin d'aquests accidents, així com 

dels tancaments, danys a tercers, pèrdues de material i temps, que es produeixin per no 

mantenir en bon estdo de funcionament el circuit, per falta de subjecció de les canonades, 

etc., totes les reparacions aniran al seu càrrec 

 

 

EQUIP DE INJECCIÓ 

 

El dipòsit receptor - comptador ha de mantenir la barreja homogeneïtzada i alimentar una 

sola bomba. 

Les bombes d'injecció han de ser de cabal i pressió variables, amb almenys dos cilindres 

d'èmbols bus, accionats per motor hidràulic o d'aire comprimit, que permetin la variació 

àmplia de velocitats. També es pot utilitzar bombes d'un altre tipus, sempre que s'assoleixin 

les pressions i cabals màxims establerts per a executar la injecció. Això obliga a regular el 

cabal i la pressió mitjançant un circuit de retorn dotat d'una sèrie de vàlvules per regular 

aquests paràmetres. Cada bomba ha d'estar situada en una cota sensiblement igual o menor 

que la boca de la perforació a injectar, excepte si el Director autoritza una altra situació, si 

aquesta no interfereix sensiblement sobre les pressions a què s'ha d'executar la injecció. 

La canonada de la línia d'injecció serà de secció constant, de parets internes llises i haurà de 

resistir, com a mínim, el doble de la pressió màxima d'injecció. Es disposaran, en els llocs 

adequats del circuit, aixetes de descàrrega i de regulació del cabal. 

La línia d'injecció estarà dotada de dos manòmetres situats en una sortida de la bomba 

d'injecció i un altre a la zona de la perforació. En el cas que la distància entre la bomba i la 

perforació és inferior a 3 metres, caldrà un sol manòmetre. El Contractista disposarà en obra 

d'almenys d'un manòmetre per servei. 

La línia d'injecció s'ha de revisar freqüentment per evitar trencaments o fuites de la barreja 

que podran ocasionar accidents ocasionats per l'energia amb la qual aquests es produeixen. 

S'haurà de tenir cura especialment amb les connexions entre trams de canonades i el gruix 

de les seves parets, atès que els productes a injectar poden arribar a ser abrasius 

 

Perforacions. 

 

Definició i generalitats 

 

Les tasques de replanteig i perforació de les trepants de les perforacions per a la injecció 

hauran de ser realitzades amb la màxima cura possible. La separació màxima admissible entre 

un punt de replanteig i la seva corresponent perforació serà de 10 cm i el marcatge dels punts 

a la via s'ha de fer de manera precisa, amb algun sistema visible i no extraïble. 

 

La màquina de perforació haurà d'anar dotada d'un dispositiu de paral·lelisme automàtic que 

garanteix el perfecte adreçament de les perforacions, o, si no el contractista haurà de disposar 

i utilitzar els mitjans necessaris que garanteixin la correcta disposició dels forats. 

 

La longitud de la perforació serà un 10% superior a la longitud d'injecció prevista. 

La distància mínima entre perforacions que s'injectin, o recent injectades i les que s'estan 

perforant serà de 1,20 metres. 

Durant les tasques de perforació s'adoptaran totes les disposicions establertes en l'Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte, amb la finalitat de minimitzar els possibles riscos derivats de 
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les tasques realitzes a l'entorn de la zona de perforació. Es seguiran també les recomanacions 

donades pel fabricant del material referent a això i el que estableixi la normativa vigent. 

 

Execució 

 

L'execució de les perforacions inclou les següents operacions: 

- Programa de treballs. 

- Replanteig de les perforacions. 

- Accessos i Plataformes de treball. 

- Subministrament d'energia, aigua i aire. 

- Il·luminació i ventilació. 

- Transport del material a obra. 

- Perforació. 

- Col·locació dels tubs maneguets. 

- Informes d'execució. 

- Retirada dels equips. 

 

Programa de Treball. 

 

D'acord amb el que estableix aquest plec, en el programa de treballs, en els plànols i segons 

les instruccions donades pel Director d'Obra, el Contractista elaborarà un programa de 

treballs, que inclourà: 

 

- Plànols de les perforacions. Amb indicació de la seva posició en planta, cota, direcció, 

longitud i diàmetre. I la designació codificada dels sondejos mitjançant sistema clau aprovat 

pel Director. 

- Etapes i seqüències de l'execució dels diferents sondejos que componguin una determinada 

campanya. 

- Equips de perforació, amb indicació de les seves característiques principals i capacitat de 

producció horària i diària, així com les màquines de reserva de les que es disposarà en obra. 

El nombre i capacitat dels equips seran els adequats per a garantir el compliment del 

cronograma dels treballs indicats. 

- Cronograma dels treballs, que haurà d'estar d'acord amb el termini d'execució o amb el 

Programa de Treballs General de l'Obra. S'hauran de reflectir les diferents etapes d'execució 

de les diferents perforacions 

 

Replanteig de les perforacions 

 

D'acord amb l'esquema de perforacions aprovat per la direcció d'obra, el contractista durà a 

terme el replantejament de les perforacions. S'adoptarà un sistema d'identificació en obra 

mitjançant marques o senyals permanents de manera que, de forma inconfusible, es 

correspongui amb la seva respectiva perforació. 

Dins de l'aprovisionament que el contractista ha de donar al capdavant de l'excavació 

s'inclouen els següents serveis: 

- Aigua per a utilitzacions diverses. 

- Electricitat. 

- Aire comprimit per al funcionament de les eines i maquinària. 

El contractista haurà de garantir que els serveis assenyalats són proporcionats en tot moment 

durant la perforació. Per això presentarà per a la seva aprovació a la direcció de l'Obra, 

prèviament a l'inici de la mateixa, un esquema de les instal·lacions que pensa muntar a l'obra. 

Sota el terme "esgotament" s'inclouen totes les mesures necessàries a realitzar per a la 

captació o desviament i l'evacuació de totes l'aigua afluents a la perforació, que siguin 

necessàries per a la correcta execució de les obres. 

Si les aigües poden fluir per gravetat i la capacitat de desguàs és suficient no es considerarà 

que hi hagi esgotament. 

Les instal·lacions complementàries assenyalades en aquest apartat, seran d'abonament per 

separat, sinó que es consideren incloses en els preus de perforació del Quadre de Preus. El 

cost de les instal·lacions auxiliars esmentades està inclòs dins del preu unitari de les partides 

de perforació. 

 

Subministrament de energia, aire i aigua. 

 

Els subministraments d'energia, aire i aigua aniran per compte del Contractista. 
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Transporte en la obra del material 

 

El Contractista serà responsable de realitzar el transport a obra dels equips de maquinària i 

mitjans auxiliars que siguin necessaris per a l'execució de les perforacions. 

 

El transport a l'obra dels equips i mitjans auxiliars haurà de ser anunciats amb suficient 

antelació pel Contractista i autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

Plànols de les perforacions i fases de perforació 

 

En els plànols de les perforacions figura la clau de designació de cada perforació, la seva 

orientació, inclinació, longitud i diàmetre. També figuren l'ordre de perforació i l'agrupació i 

seqüència de perforacions per a diferents etapes d'injecció dins el mateix tractament o 

campanya d'injecció. 

 

En els plànols es defineix el procés de perforació, seqüència de perforacions i els seus fase 

per a les perforacions individuals, si n'hi ha, d'acord amb el que s'especifica en el següent 

apartat. La profunditat efectiva de les perforacions s'especifica d'acord amb la longitud teòrica 

segons plànols. 

 

 

Execució de les perforacions. 

 

Inclou les següents actuacions: 

Emplaçament de l'equip de perforació en el punt d'unió. 

Perforació fins al límit establert. 

Entubament total o parcial de la perforació. 

Control de les perforacions, desviacions i rectificació de les mateixes. 

Pel que fa a l'equip de perforació el Contractista haurà de comprovar que hi ha els permisos 

necessaris de les zones afectades. Estarà obligat a respectar els serveis i afectacions que hi 

hagi al llarg de tota l'obra. 

Pel tipus de terreny on es fa el tractament serà necessari l'entubament de les perforacions 

per evitar esfondraments i fuites d'aigua. 

El Director de l'obra podrà rebutjar el sistema de perforació i potència de la maquinària 

proposada pel contractista si no ho considera adequat. Durant la perforació serà necessària 

la presència d'almenys dos operaris per màquina perforadora. Les toleràncies admissibles 

respecte a desviacions al llarg de la perforació seran inferiors al 3% de la longitud de la 

perforació. Pel que fa al sistema de rectificació de la direcció de la perforació ha de ser aprovat 

per la Direcció de l'Obra. 

 

Col·locació del tub maneguet i preparació de la beurada de segellat 

 

Posteriorment a l'execució i entubament de la perforació es procedirà a la col·locació del tub 

maneguet i la beurada de segellat abans de treure el entubat. 

 

El procés de col·locació del tub maneguet inclou les següents operacions: 

- entubar la perforació. 

- Omplir amb beurada de ciment (CM-32,5) i bentonita uns ¾ de la perforació. 

- Posar el tap de tancament a l'extrem inferior del primer tub a introduir. Encintar-lo per a 

més protecció. 

- Introduir els tubs en trams de 2-3 m dins de la perforació roscando les unions entre tubs. 

Encintar les unions. Els tres tubs amb maneguets són els primers (cotes inferiors). 

- A mesura que s'introdueix el tub a la perforació, s'haurà d'anar omplint amb aigua per 

facilitar la seva col·locació. 

- Deixar que el tub sobresurti uns 10-20 cm per sobre del sostre. 

- Posar el tap de tancament en el tub superior. 

- Extraure la entubació amb cura i omplir la gaine cada vegada que es tregui el tub. 

 

La dosificació prevista per m3 per a la gaine serà la següent: 

- 1000 l d'aigua. 

- 430 kg de ciment tipus 32,5. 
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- 43 kg de bentonita (la bentonita s'haurà barrejar lentament per evitar la formació de 

grumolls). 

Tot i tenir aquesta dosificació prevista el Contractista haurà de tenir en compte el temps que 

passarà entre l'execució de la gaine i la injecció, a causa que podria ser que aquesta endurís 

prou per no poder ser trencada. Per aquesta raó el Contractista haurà de proposar una 

dosificació de ciment i la utilització de retardadors d'enduriment que haurà de ser aprovada 

per la Direcció de l'Obra per tal de garantir que el temps entre la seva execució i la injecció 

serà l'adequat per al tipus de barreja utilitzada. 

 

Injeccions 

Generalitats 

 

Les activitats que requereixen les injeccions són: 

 

- Programa de treballs. 

- Replanteig de les perforacions. 

- Accessos, instal·lacions, obres i mitjans auxiliars. 

- Perforació de trepants i proves. 

- Execució de la injecció. 

- Retirada dels equips i neteja de les zones de treball. 

 

Programa de treballs. 

 

D'acord amb la finalitat de les injeccions, a la informació actualitzada del mitjà a tractar, al 

que estableix aquest Plec i en les instruccions del director de l'obra, el contractista elaborarà 

un programa de treballs. 

El programa de treballs, haurà d'incloure entre d'altres: 

- Esquema de les perforacions, d'acord amb el fixat. 

- Cronograma dels treballs que, amb detall suficient, estableixi la durada i interrelació de les 

diferents activitats previstes a l'estudi d'Execució. 

- Equips de perforació. Relació dels equips a utilitzar amb indicació de les seves 

característiques principals i capacitat de producció horària i diària, així com les màquines de 

reserva que es disposarà a l'obra. El nombre i capacitat dels equips seran els adequats per a 

garantir el compliment del cronograma de treballs. 

- Equips d'injecció. Relació dels equips a utilitzar, amb indicació de les seves característiques 

principals i capacitats de producció horària i diària, així com les màquines de reserva que es 

disposin a l'obra. El nombre i capacitat dels equips, sitges, etc. seran els adequats per a 

garantir el compliment del cronograma. 

El programa de treballs deurà sotmetre a l'aprovació del Director de l'Obra. 

 

Perforacions i proves. 

 

El diàmetre de perforació per a la injecció serà tal que garanteixi que aquest tingui el seu fons 

un diàmetre útil de 100 mm. 

Abans de ser injectades totes les perforacions es farà una comprovació que tenen una longitud 

útil perforada així com el diàmetre requerit, com a precaució davant de possibles 

despreniments del terreny o reducció de la secció per deformacions del mateix ocorregudes 

en el temps transcorregut entre perforació i injecció. 

 

Materials 

 

Els materials per a mescles d'injecció es poden classificar en: 

- Materials principals 

Són els materials que intervenen en gran quantitat en la composició de la mescla. En el nostre 

cas són el ciment-bentonita, ciment ultrafí de granulometria inferior a 32 m i el ciment 

ultrafí de granulometria inferior a 12 m. 

- Additius 

Productes químics que s'afegeixen, en petites dosis, a les barreges per modificar les seves 

característiques de inyectabilidad. En aquest cas es tractaria principalment de fluidicantes, 

bentonita, accelerador d'adormiment i dilatadors. 

- El ciment ultrafí amb granulometria inferior a 12 micres per a la injecció de complir el que 

estableix l'apartat fonaments ultrafins, d'aquest plec. A més de les prescripcions indicades en 

l'apartat de fonaments ultrafins les injeccions tindran un temps d'enduriment definit per: 
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Principi d'enduriment no abans de 3 hores. 

Final d'enduriment no després de 5 hores. 

 

- Els additius de superfluidificant es faran en percentatge del 3%, els de bentonita s'afegiran 

en un percentatge del 3% al 5% en el cas del ciment i de l'1% i en el cas del ciment ultrafí. 

S'utilitzaran dilatadors a força de pols d'alumini en un percentatge del 0,01%. 

Selecció de la classe d'injecció i definició de les mescles..  

D'acord amb la informació del terreny. La definició de les diferents mescles a utilitzar és la 

següent: 

 

CIMENT ultrafí de 12 micres 

- Tipus de mescla 

Beurada de ciment ultrafí de mesura màxima inferior a les 12 micres amb una relació amb 

una dosificació d'entre 400 kg per m3 de beurada. 

- Pressió màxima d'injecció 

5 kg / cm2 mesurats en el manòmetre de les boques d'injecció a l'extradós de les pantalles i 

de 2 kg / cm2 en les injeccions sota solera. 

- Cabals de tancament 

Per cabals iguals a 5 l / min al llarg de 2 minuts o inferiors a 5 l / minut s'haurà de parar la 

injecció. 

- superfluidificant 

4% per kg de ciment ultrafí inferior a les 32 micres. 

- Bentonita 

1% per kg de ciment ultrafí inferior a les 32 micres. 

 

Execució 

 

L'execució de les injeccions inclou les següents operacions: 

 

- Dosificació i preparació de les mescles. 

- Transport de la barreja des de la mescladora a la bomba d'injecció. 

- Neteja i comprovació de les perforacions a injectar. 

- Col·locació d'obturadors en les perforacions. 

- Bombament de la mescla a les perforacions. 

- Retirada de obturadors i neteja de les perforacions. 

- Precaucions i vigilància al llarg de les injeccions. 

- Presa i registre de dades de la injecció. 

 

Seqüencies i fases de injecció  

Un cop realitzades les perforacions, s'aplica la injecció en diferents seqüències de perforacions 

i fases d'injecció. La seqüència de les perforacions a injectar serà a portell. Prèviament a la 

injecció d'una secció d'injecció s'injectarà la posterior en el sentit d'avanç, de manera que 

qualsevol secció d'injecció quedi totalment confinada per l'anterior i la posterior. 

 

Dosificació i preparació de les mescles 

El contractista haurà de comprovar, en finalitzar cada torn de treball, que el consum dels 

materials, concorda amb les dosificacions teòriques de les mescles i calcular les desviacions 

respecte al consum teòric. 

Diàriament haurà de compensar aquestes desviacions per evitar que s'acumulin errors del 

mateix signe amb el conseqüent perjudici de la qualitat del tractament. 

El director estarà obligat a repetir la feina d'injecció a càrrec del contractista si es detectessin 

desviacions ocasionades per les causes descrites en el paràgraf anterior. 

 

Transport de la mescla des de la mescladora a la bomba de injecció. 

 

Si el transport de la mescla es realitza per canonades, la barreja haurà de transportar-se des 

de la batedora de la instal·lació de fabricació a un dipòsit adossat a la bomba d'injecció. No 

s'admetrà, en cap cas, la connexió directa a la bomba d'injecció. 

Si el transport es realitza per mitjans discontinus, és a dir, mitjançant vagonetes o vehicles 

pneumàtics, s'haurà d'evitar les vibracions i qualsevol fenomen que pugui alterar les 

característiques de la barreja a injectar. Els recipients on es transporta la barreja hauran 
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d'estar dotats d'agitadors i estar tancats per evitar l'acció dels agents atmosfèrics i la caiguda 

d'objectes estranys a la barreja. 

 

Neteja i comprovació de les perforacions a injectar. 

 

Abans d'executar la injecció es comprovarà si la perforació ha patit una caiguda de les seves 

parets, despreniments que disminueixen la seva longitud útil o si es detecta la presència 

d'elements estranys. Aquestes comprovacions es realitzaran introduint una barra calibrada, 

amb el diàmetre mínim necessari, fins al fons de les perforacions. 

 

Les perforacions s'han de netejar, si es considera necessari, amb aigua a pressió o amb aigua 

i aire, per tal d'eliminar els detritus de la perforació i dels materials fins. La pressió de rentat 

no serà superior a la màxima permesa per a la injecció. 

 

Col·locació de obturadors en les perforacions. 

 

Els dispositius obturadors de les perforacions, els aparells per a la injecció amb retorn dins de 

la perforació, els capçals d'unió i altres accessoris per a equipar les perforacions a injectar, 

seran de les tipologies i qualitats suficients i sotmeses a l'aprovació del Director de l'Obra . 

 

El contractista disposarà d'una sèrie de models d'obturadors que siguin adequats per confinar 

el tram a injectar, tenint en compte el mètode utilitzat en la perforació, la naturalesa del 

terreny i el tipus de barreja a injectar. Si per una obturació defectuosa, la injecció doblés 

l'obturador -endurint sobre aquest, quedant obturat el tub d'injecció i inutilitzada la 

perforació- serà a càrrec del contractista la reparació d'aquesta avaria. El director podrà 

ordenar una nova perforació i injecció, a càrrec del Contractista. 

 

Bombament de la mescla en les perforacions. 

 

Abans de començar el bombament de la injecció, el Contractista haurà d'instal·lar un sistema 

de comunicacions telefònic entre la central on es troben les bombes i la perforació que 

s'injecta. El sistema telefònic haurà d'estar suplementat amb un senyal acústic o lluminós per 

transmetre les ordres d'operació i els incidents que puguin produir-se. 

 

El Contractista controlarà minuciosament el procés de bombament d'acord amb els criteris de 

control de pressions i cabals d'injecció que estableix l'apartat en el subcapítol "SISTEMA 

D'INJECCIÓ". En general quan la pressió botiga a pujar, s'ha de reduir progressivament el 

cabal, fins arribar a la pressió màxima amb el cabal mínim possible. No s'admetran injeccions 

que es considerin acabades, per haver arribat a la pressió de tancament sense disminuir abans 

el cabal. El Contractista estarà obligat a repetir a costa el procés d'injecció si s'hagués produït 

aquesta falta. 

 

Retirada de obturadors i neteja de les perforacions. 

 

Un cop finalitzada la injecció d'un tram de perforació, es desplaçarà l'obturador a la nova 

posició, continuant immediatament la injecció del mateix fins arribar al final del procés. Si per 

qualsevol motiu es pogués realitzar la injecció de manera contínua, s'hauran treure els 

obturadors amb cura de no produir efectes de succió de les perforacions a les quals es podrà 

alterar la qualitat del tractament a la part superior del tram recentment injectat. 

 

El contractista haurà de garantir que la perforació, la injecció de la qual va a continuar, estarà 

neta i lliure de cossos estranys que poguessin caure a l'exterior, així mateix evitarà l'entrada 

d'aigües, taponant el més hermèticament possible la perforació en qüestió. 

 

El Contractista haurà de disposar dels mitjans necessaris per evacuar els residus de la barreja 

d'injecció procedents de fuites, neteja del circuit i detritus de perforació, havent d'evitar que 

aquests residus es decantin o s'endureixin al sol, en aquest cas hauran de ser eliminats al seu 

costa, en llocs degudament autoritzats. 

 

Precaucions i vigilància al llarg de les injeccions. 

 

Al llarg del procés d'injecció el Contractista haurà de fer una vigilància minuciosa i permanent 

dels següents aspectes: 

 

- Fuites en les mescles. 
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- La vigilància per detectar fuites de mescles es farà fins a zones prou allunyades del punt 

d'injecció mentre s'intenta el tapa, i si la fugida fos important i impossible el seu tapament. 

- Comunicacions d'injecció entre perforacions. 

- Protecció d'altres dispositius. 

- Vigilància i observació dels moviments i deformacions. 

Presa i registre de dades de la injecció. 

 

De cadascuna de les perforacions s'han de registrar de manera automàtica i manual les 

següents dades: 

- Data, hora i clau d'identificació de les perforacions. 

- Característiques de la mescla. 

o Formulació. 

o Viscositats inicials i finals en la injecció. 

o Pressions d'injecció al llarg de tot el procés. 

o Quantitat total de productes consumits. 

o Quantitat neta, realment injectada, deduïts dels volums de farciment de la pròpia perforació, 

tubs, pèrdues per fuites, rentat de bombes i dels tubs. 

o Cabals d'injecció, d'inici i tancament. 

o Temps d'injecció. 

 

Risc d'afecció a l'aqüífer i captacions d'aigua. 

En el cas que la injecció afecti negativament l'aqüífer utilitzant en qualsevol tipus de 

proveïment d'aigua, s'han de prendre les mesures més adequades per mantenir la qualitat i 

quantitat de la captació i reconducció de les mateixes d'acord amb les instruccions de direcció 

de les obres . En el cas de l'aigua i les restes de beurada de neteja de les canonades d'injecció 

es hauran de preparar uns dipòsits per a la decantació d'aquesta beurada, previ a enviar 

aquesta aigua al drenatge natural. El material de decantació es durà a l'abocador. Aquestes 

mesures estan incloses en els preus unitaris d'injecció. 
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12  AMIDAMENT I ABONAMENT PARTIDES  

A continuació es determinen els criteris d’amidament i abonament de les partides d’obra, per 

a la seva elaboració s’ha seguint el mateix criteri de llistat que el del banc del pressupost. 

 

 

12.1 E2-F2-G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRA I GESTIÓ DE 

RESIDUS 

E23156AA m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m 

d'amplària, amb plafons metàl·lics, per a una protecció del 100% 

Es mesurà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

F21DQG02 ut Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb 

mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

Es mesurarà per unitat realment executada. Els treballs inclouran els treballs per obturar 

qualsevol conducció que empalmi. 

F21H1A41 ut Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de 

subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i 

amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

Es mesurarà per unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i 

fonaments si es el cas, desconnexió i protecció del cablejat i abassegament per a la seva 

posterior reposició 

F222001P u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual en 

localització de serveis existents enterrats, amb una longitud de fins a 5,00 m i una profunditat 

fins a 4,00 m, incloent la demolició i reposició de qualsevol tipus de paviment, entibaciones 

si anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior de la rasa degudament 

compactat 

Es mesurarà per m3 de volum excavat segons les especificacions de la DO, amidat com a 

diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 

perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DO.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DO, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

Inclou la presència de peó d’obra per a la vigilància i retirada manuals de terres per a la 

localització dels serveis 

F222MA22 m3 Excavació de pou aïllat de més de 4 m de fondària, en terreny no 

classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat 

F2225432P m3 Excavació de rasa en presència de serveis, de qualsevol amplària i 

fondaria, en terreny fluix o en terreny tractat amb injeccions, amb retroexcavadora, incloent 

esgotaments i càrrega mecànica del material excavat sobrant 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum excavat segons les 

especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 

modificacions aprovades per la DF. Inclou càrrega mecànica sobre camió. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

També estan inclosos els estintolaments dels serveis que creuen la canonada i el baix 

rendiment ocasionat per la seva presència, així com l’excavació en terrenys consolidats amb 

injeccions de ciment amb presència dels tubs d’injecció. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels 

productes sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En 

particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i despeses de 

reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que 

s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

F222H243P m3 Excavació de rasa de qualsevol amplada i fondària, en terreny roca, amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum excavat segons les 

especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
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aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 

modificacions aprovades per la DF. Inclou càrrega mecànica sobre camió. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

També estan inclosos els estintolaments dels serveis que creuen la canonada i el baix 

rendiment ocasionat per la seva presència, així com l’excavació en terrenys consolidats amb 

injeccions de ciment amb presència dels tubs d’injecció. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels 

productes sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En 

particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i despeses de 

reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que 

s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 

d'amplària, amb compactació del 95% PM 

G2142301 m2 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans 

de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

G2144301P m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans 

mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum realment enderrocat, 

amidat com a diferència entre els perfils abans de començar l’enderroc i els aixecats al 

finalitzar l’enderroc, aprovat per la DO. La unitat d'obra inclou la càrrega de runa sobre camió 

o contenidor 

G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  

Es mesurarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DO.  

G2193A06 Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre 

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 

Es mesurarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DO.  

G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més 

de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

Es mesurarà per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DO.  

G219GBC0  m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 

amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de tall de paviment, amidat segons les 

especificacions de la DT, i càrrega sobre camió i transport a abocador. 

G219GFC0  m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de tall de paviment, amidat segons les 

especificacions de la DT, i càrrega sobre camió i transport a abocador. 

G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió 

Es mesurarà per m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les 

especificacions de la DO. La partida inclou la carrega i transport a abocar i 

G21D1221 ml Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, 

de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió 

G21R11A5 ut Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, 

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa 

a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs 

fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de 

diamant intercambiable 

G21Z001P ml Tall de canonada de formigó armat amb camisa de xapa (bonna) 

mitjançant fil de diamant als espais interiors d'arquetes  o instal·lacions similars, expressat 

en metres de perimetre nominal de canonada, segons plànols i plec de condicions. Inclosa 

vetilació d'espais confinats, elements d'elevació i auxiliars necessaris 
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Els treballs inclouen els apuntalaments i les perforacions que calguin, els sistemes necessaris 

de subjecció, càrrega, elevació i desplaçament així com tots els mitjans auxiliars, de ventilació 

i de seguretat necessaris, els sistemes de contenció de pols i residus i la neteja final de les 

parets, la sala i la base del pou. La unitat inclou també la part proporcional de desmuntatge 

de tot tipus de caldereria, equips i valvuleria associats. 

G21Z002P ml "Repicat de colls de formigó de canonades BONNA per a connexió de 

noves peces de caldereria. Els treballs inclouen el tall amb radial del perímetre de la 

canonada per treure el formigó, repicat de formigó amb una amplada de 30 cm deixant la 

camisa de xapa de la canonada BONNA neta i descoberta (inclòs el tall de les varetes de 

l'armat de la camisa de la canonada) i la retirada dels residus fins a punt net de l'obra  

G21Z003P ml Revestiment interior i exterior de coll en connexió de canonada 

d'acer amb canonada tipus bonna amb morter de reparació, incosa la neteja previa de la 

superficie 

G22244C3P m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, 

en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum excavat segons les 

especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 

modificacions aprovades per la DF. Inclou càrrega mecànica sobre camió. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels 

productes sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En 

particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i despeses de 

reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que 

s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 

G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a 

la vora 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum excavat segons les 

especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 

modificacions aprovades per la DF. Inclou càrrega mecànica sobre camió. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels 

productes sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En 

particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i despeses de 

reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que 

s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

G2261121 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de 

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb 

necessitat d'humectació 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) de volum excavat segons les 

especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

excavat i el terreny desprès del reblert, amb les modificacions aprovades per la DF. Inclou si 

es necessària, la càrrega mecànica i transport sobre camió des de zona d’aplec de les terres 

fins a la rassa. 

G228L10F  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a 

drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per 

a compactar, amb compactació del 95% PM 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres.  

G228LH0F  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material 

tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró 

vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

G228AB0FP m3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplària i fondaria amb 

material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 

corró vibratori i compactador manual per a compactar, amb compactació del 100% PM. 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i 

càrrega mecànica sobre camió 

Es mesurarà m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

G24220A5  m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en 

obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui. No es 

considerarà l’esponjament.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

G2616204 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba 

submergible per a un cabal màxim de 10 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m 

Es mesurarà per m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig 

d'extracció pel temps de funcionament real del sistema. El preu inclou les unitats que siguin 

necessàries, així com el seu desplaçament i instal·lació de l’equip, bombes i qualsevol mitjà 

auxiliar que sigui necessari  

G2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un 

recorregut de menys de 15 km  

G2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui. No es 

considerarà l’esponjament.  

G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, 

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui. No es 

considerarà l’esponjament.  

G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó 

inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

G2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no 

especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 

170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 

barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, 

amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
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Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 

especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 

170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts 

amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

G2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra 

contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea 

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  

Es mesurarà per m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 

recollida corresponent.  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

  

12.2 F3-G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES 

F31DC100P m2 Encofrat amb taulons de fusta per a fonaments 

Es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi 

en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

G31511B3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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G31511C4  m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

G32516H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova 

i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

G32B3101P kg Armadura per a soleres, lloses, murs de contenció i l altres elements 

de formigó armat  AP500 S en d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 

N/mm2 

Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). L’amidament és el deduït de l’especejament que 

ha estat aprovat pel director d'obra o que figurava als plànols del Projecte. Aquest 

especejament s'elabora tenint en compte la llargària real de les barres (és a dir, s'abonen els 

solapaments), així com tots els elements auxiliars per mantenir en la seva posició 

correctament l'acer durant el formigonat (rigiditzadors, suports, etc.). No obstant això no són 

d'abonament, minves ni despuntades, així com tampoc els filferros de lligat de les armadures. 

Les soldadures que calgués efectuar eventualment tampoc són objecte d'abonament a part. 

G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i 

suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una 

cara, per a una alçària de treball <= 5 m 

Es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi 

en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

-Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

-Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

G32D1115P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i 

suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una 

cara o a dues cares, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist  

Es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi 

en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

-Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

-Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

G341001P  ut  "Secció de reforç del terreny, a la SECCIÓ A del tram inicial del projecte, 

mitjançant injecció armada composta per tres trepants en ventall consistent en: perforació 

del terra amb diàmetre no inferior a 3 ´´ i col. locació de tub maneguet de 60,3/53 perforat 

cada 50 cm. a tota la longitud a injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma reguladors de 

pressió. El tub serà d'acer excepte en aquells trams en els que incideixi la clava per a la 

col·locació de la canonada d'ATLL de 1500 mm, en aquest cas seran de PVC, en tots els casos, 

inclourà el revestit exterior de l'entubació mitjançant beurada de barreja de ciment i bentonita 

Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades geotècniques aportats. 

La unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer de diàmetre 25 mm a 

l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció en els trams que no es vegin 

directament afectats per la mateixa clava. 

G341002P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIÓ B del tram inicial del projecte 

mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: perforació del 

terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 60,3 / 53 

perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma 

reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja de 

ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 
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geotècniques aportats. La unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341003P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIONS 1 i 2 del tram final del projecte, 

mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: perforació del 

terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 60,3 / 53 

perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma 

reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja de 

ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341004P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIONS 3, 4, 17 i 18 del tram final del 

projecte, mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: 

perforació del terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 

60,3 / 53 perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de 

goma reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja 

de ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341005P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIONS 5, 6, 15 i 16 del tram final del 

projecte, mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: 

perforació del terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 

60,3 / 53 perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de 

goma reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja 

de ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341006P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIONS 7 a 14 del tram final del projecte, 

mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: perforació del 

terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 60,3 / 53 

perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma 

reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja de 

ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341007P  ut  Secció de reforç de terreny, en SECCIONS 21 a 25 del tram final del projecte, 

mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: perforació del 

terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 60,3 / 53 

perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma 

reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja de 

ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341008P    ut    Secció de reforç de terreny, en SECCIO 26 del tram final del projecte, 

mitjançant injecció armada composta per dos trepants en ventall consistent en: perforació del 

terreny amb diàmetre no inferior a 3 ´´i col·locació de tub maneguet d'acer de 60,3 / 53 

perforat cada 50 cms. a tota la longituda injectar mitjançant vàlvules maneguí de goma 

reguladors de pressió, revestit exterior de l'entubament mitjançant beurada de barreja de 

ciment bentonita. Injecció estable de ciment amb volum i pressions deduït de les dades 

geotècniques aportats. la unitat inclou també el subministrament i col·locació de barra d'acer 

de diàmetre 25 mm a l'interior de la tuberia un cop acabat el procés d'injecció. 

G341001P a G341008P descrites anteriorment: Es mesurarà per unitat de actuació descrita 

i reflectida als plànols. El preu contempla es puguin produir variacions no significatives de la 

superfície d’actuació, profunditat, distàncies de perforació, etc, a partir dels estudis realitzats 

a camp. Aquestes modificacions no donara lloc a modificació del preu 

Es considera de forma genèrica que els equips necessaris i requerits repercutits en el preu de 

la unitat d’obra. 

Estan inclosos tots aquells equips humans i maquinària que resultin aturats a disposició del 

front durant l'execució de l'excavació, així com els equips auxiliars. 

Queda inclòs dins de la unitat d'obra la càrrega, el transport i abocador, el pagament del 

cànon d'abocament i condicionaments de l'abocador en cas de material sobrant. 

L'esgotament i totes les activitats necessàries per a l'evacuació de l'aigua, així com totes les 

instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les pèrdues degudes a 

l'ús de bombes, canonades, energia, manteniment, personal, etc., i les disminucions de 

rendiment i retards que es derivin de les diferents operacions degudes a la presència o 

evacuació de l'aigua es consideren incloses en els preus unitaris d'excavació i manteniment, 

i així ho tindrà en compte el contractista en la seva oferta. 

G34Z001P  ut  Trasllat, muntatge i instal·lació, desmuntatge i retirada de equip de 

realització de forats subvertical perforació, equips d'injecció i personal especialitzat. 

Es considera inclosa en aquesta unitat i per tant no seran d’abonament, tots els trasllats 

intermedis que es realitzin 
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G3C51BH3P m3 Formigó per a lloses de fonaments,murs d'arquetes i lloses HA-

30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot  

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

G3J1122A  m3  Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro 

d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica 

d'aportació col·locada amb mitjans mecànics. 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

El preu inclou el subministrament del reblert amb pedra granítica d’aportació. 

G3K0001P  ut  Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equips per a la realització 

de la clava 

El preu inclou totes les tasques d’implantació de la maquinària i posterior desmuntatge, així 

com els moviments i canvis de maquinària que calguin. 

G3K0002P  ml  Perforació horitzontal mitjançant clava de canonada-beina d'acer DN 1500 

mm e=14 mm inclòs soldadura de juntes, injecció de beurada de ciment en l'extradós en 

qualsevol tipus de terreny 

Es mesurarà per ml de perforació de la canonada beina realment executada. 

G3K0003P  ut  Estudi georadar i topografia per a la localizació de serveis i diseny de la 

perforació de la clava i les injeccions del terreny a la zona de la Planta d'Abrera 

El preu inclou la elaboració de l’informe i plànols dels treballs efectuats així com el treball de 

cerca i identificació a camp dels serveis, canonades i elements soterrats dintre de l’àmbit 

d’estudi. 

G3K0004P  PA  Partida alçada d'abonament integre per treballs auxiliars d'aprovisionament 

per a la clava  com servei de camió grúa per a la manipulació i introducció de la canonada a 

la beina, extracció de les terres de l'interior de la beina, treballs de vigilancia de les 

instal·lacions i maquinària, transport de les terres i tots els treballs auxiliars necessari per a 

l'execució de la clava 

G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

Es mesurarà per ml de superfície amidad segons les especificacions de la DO 

 

12.3 E4-G4 ESTRUCTURES  

E442511D  kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat 

a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

La unitat d'obra es mesura i abona en Kilograms (Kg) de pes calculat segons les 

especificacions de la DT, d’acord amb els criteris següents: 

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF. 

Es mesurarà a partir de les dimensions indicades als plànols. Al preu aniran inclosos les 

pèrdues de material corresponents a retalls,  tots els elements d'unió (soldadures, cargols, 

tapajuntes, etc.) així com la galvanització en fred amb l’aplicació de pintura rica en zenc com 

la Epochrom Rich Zinc de la casa Cross o similar, i  el muntatge en obra.  

Aquest preu s’ha aplicat a totes les estructures metàl·liques del projecte: escales, passarel·les, 

bigues, pilars, etc. 

E442512D  kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 

planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

La unitat d'obra es mesura i abona en Kilograms (Kg) de pes calculat segons les 

especificacions de la DT, d’acord amb els criteris següents: 

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF. 

Es mesurarà a partir de les dimensions indicades als plànols. Al preu aniran inclosos les 

pèrdues de material corresponents a retalls,  tots els elements d'unió (soldadures, cargols, 

tapajuntes, etc.) així com la galvanització en fred amb l’aplicació de pintura rica en zenc com 

la Epochrom Rich Zinc de la casa Cross o similar, i  el muntatge en obra.  

Aquest preu s’ha aplicat a totes les estructures metàl·liques del projecte: escales, passarel·les, 

bigues, pilars, etc. 

E4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb 

perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, 

de dos components i baixa viscositat 

Es mesurarà per unitat executada 

E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 
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Es mesurarà per unitat executada, incloent la perforació del taladre, neteja del forat i 

col·locació del ancoratge. 

G4BCMACC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080. 

Es mesurarà i abonarà en m2. L’amidament és el deduït de l’especejament que ha estat 

aprovat pel director d'obra o que figurava als plànols del Projecte. Aquest especejament 

s'elabora tenint en compte la llargària real de les barres (és a dir, s'abonen els solapaments), 

així com tots els elements auxiliars per mantenir en la seva posició correctament l'acer durant 

el formigonat (rigiditzadors, suports, etc.). No obstant això no són d'abonament, minves ni 

despuntades, així com tampoc els filferros de lligat de les armadures. Les soldadures que 

calgués efectuar eventualment tampoc són objecte d'abonament a part. 

G4BCMACC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a 

màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist 

Es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi 

en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

-Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

-Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de 

la base 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

G4R12065  kg  Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), 

per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i 

col·locat a l'obra amb soldadura 

Es mesurarà kg de pes calculat segons les especificacions de la DT d'acord amb els criteris 

següents  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal l'acceptació expresa de la DF  

Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.  

El preu inclou la seva soldaura ja sigui a taller o a obra a la placa d’hacer d’acer. 

 

12.4 G6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

G6A16VB5 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.75 x 2 m amb malla 

emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 

5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 

60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2.9 m als extrems de cada panell, amb acabat 

galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al 

suport 

Es mesurarà per ml de llargària amidada segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

els suports verticals, ancoratges, subjeccions i tots els elements necessaris per la seva 

correcta col·locació 

 

12.5 E7-G7 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 

E7J5C5B0  m   Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, 

col·locat a l'interior del junt 

Es mesurarà per ml de segellat realment executat. 

G7882202  m2  Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a 

impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 

seva completa finalització.  

 

12.6 G9 FERMS I PAVIMENTS 

G931202L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 

100% del PM 

Es mesurarà per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Inclou els treballs de preparació de la superfície d'assentament.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents.  

G965A7ED m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 

de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 

estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i 

rejuntada amb morter 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

G971NM11  m3  Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència 

mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

G97546DA  m  Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de 

gruix mitjà, col·locades amb morter 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

G9H11251  t P aviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, 

amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat 

granític, estesa i compactada 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 

seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes 

dels assaigs de control de cada lot.  

G9H11B52  t  Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 

S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i 

granulat calcari, estesa i compactada 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 

seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes 

dels assaigs de control de cada lot.  

G9J12N60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb 

dotació 1,2 kg/m2 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

G9J13J40  m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, 

amb dotació 1 kg/m2 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

 

12.7 GD-FD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 

peces especials a col·locar.  

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg 

de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 

Es mesurarà per m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  

FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, 

per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de 

gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

Es mesurarà per m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  

GD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix 

de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

102 
    

 

GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg 

de pes i col·locada amb morter 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GD7FM575 m Tub de PVC de 1400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal 

amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva 

de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

Es mesurarà per ml de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

GDD1U120 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat 

de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, 

inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 

formigó de 165 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i 

amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, 

col·locat amb morter 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDKZ001P u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m 

d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en 

el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 

m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en 

cada peu 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDKZ002P u Subministrament i instal·lació de l'escala de ´´Gat´´ sense 

proteccions circumdants de PRFV fins a 2m d'alçada amb graons plans de 45 cm d’ample i 

una interdistància de 25 cm entre aquests. Els passamans de 74x24x3 mm de gruix amb les 

corresponents fixacions M-8, segons norma EN-13706 i el Real Decret 486/1997. 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDKZ003P u "Subministrament i instal·lació de l'escala de ´´Gat´´ entre 2 i 3 m 

d'alçada amb proteccions circumdants de PRFV amb graons plans de 45 cm d’ample i una 

interdistància de 25 cm entre aquests. Els passamans de 74x24x3 mm de gruix amb les 

corresponents fixacions M-8 i les proteccions circumdants amb un R375 segons norma EN-

13706 i el Real Decret 486/1997"  

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDKZ004P u "Subministrament i instal·lació de l'escala de ´´Gat´´ entre 3 i 4 m 

d'alçada amb proteccions circumdants de PRFV amb graons plans de 45 cm d’ample i una 

interdistància de 25 cm entre aquests. Els passamans de 74x24x3 mm de gruix amb les 

corresponents fixacions M-8 i les proteccions circumdants amb un R375 segons norma EN-

13706 i el Real Decret 486/1997" 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDKZ006P ml Subministrament i instal·lació de barana de PRFV d'1,0 m d'alçada 

amb passamà a la part superior i rodapeu de 150 mm d'alçada a la part inferior, muntada a 

l'interior de les arquetes. 

Es mesurarà per m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  

GDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 

recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb 

morter 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GDLE000P u Subministrament i instal·lació d'armari per a punt de mostreig de 

formigó reforçat amb fibra de vidre marca Accysa model AHCPCM00AA o equivalent de 

dimensions 750x560x220 equipat amb vàlvules de llautó d'entrada, sortida i purga DN20 i 

aixeta en acer inoxidable AISI 304 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

 

12.8 GF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

GF13000P ut Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni 

galvanitzats en calent, format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció 

a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma 

N-3, que formen un colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats 

inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la 

xapa. Inclòs la preparació de la superficie amb esmalt de poliuretà de 2 components i posterior 
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pintat amb pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer (1 pipa en 

blanc i l'altra en negre) 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT 

GF13001P ml Subministrament  i col·locació de canonada d'acer de límit elàstic no 

inferior a 235MPa, de DN1000 i 7 mm de gruix, revestida interiorment amb morter de ciment 

i exteriorment amb polipropilè tricapa de 2,5mm de gruix total, inclòs part proporcional de 

unió soldada i revestiment exterior de junta amb maniguet termoretractil de polietilè, 

col·locada en rases,  rases amb apuntalaments i estrebades, pous, arquetes, claves, trams 

aeris 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de canonada subministrada, segons les 

especificacions de la DT. El preu inclou el recobriment exterior amb polipropilè tricapa de 2,5 

mm de gruix total, revestiment interior amb morter de ciment, així com la part proporcional 

de maniguets termoretràctils de polietilè. 

GF13002P ml Subministrament  i col·locació de canonada d'acer de límit elàstic no 

inferior a 235MPa, de DN1200 i 8 mm de gruix, revestida interiorment amb morter de ciment 

i exteriorment amb polipropilè tricapa de 2,5mm de gruix total, inclòs part proporcional de 

unió soldada i revestiment exterior de junta amb maniguet termoretractil de polietilè 

col·locada en rases, rases amb apuntalaments i estrebades,pous, arquetes, claves o trams 

aeris 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de canonada subministrada, segons les 

especificacions de la DT. El preu inclou el recobriment exterior amb polipropilè tricapa de 2,5 

mm de gruix total, revestiment interior amb morter de ciment, així com la part proporcional 

de maniguets termoretràctils de polietilè. 

GF13003P ml Subministrament de tub d'acer negre S275 JR amb DN1500  mm i 

gruix 14 mm per a beina en perforació horitzontal mitjancat clava, en trams de 6 m, incloses 

soldadures 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de canonada subministrada, segons les 

especificacions de la DT. La unitat inclou els caputxons de neoprè per a tancament dels 

extrems de la clava. Aquests caputxons dispossaràn de forats per al pas dels tubs d’acer per 

al pas de serveis. 

GF1A001P ut Execució d'injert a DN80 a canonada per a ubicació de ventosa, inclòs 

subministrament de caldereria galvanitzada DN80, brides, xapa galvanitzada per a corones i 

reforços, muntatge de l'injert i babero, muntatge de vàlvula de comporta i de ventosa DN80, 

cargoleria bicromatada 6.8, junta EPDM, totalment acabat i provat 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

les reparacions de la capa exterior de polipropilè i la capa interior de morter de la canonada 

en la que es fa l’injert 

GF1A002P ut Execució d'injert tangencial DN150 en canonada DN1000/1200 per a 

ubicació de desguàs, inclòs subministrament de caldereria galvanitzada DN150, brides, xapa 

galvanitzada per a corones i reforços, muntatge de l'injert tangencial i babero, muntatge de 

vàlvula de comporta i rodet de desmutatge DN150, cargoleria bicromatada 6.8, junta EPDM, 

totalment acabat i provat 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

les reparacions de la capa exterior de polipropilè i la capa interior de morter de la canonada 

en la que es fa l’injert 

GF1B001P ut "Formació de colze en obra d'angle menor de 22,5 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1200 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B002P ut Formació de colze en obra d'angle entre 22,5 i 45 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1200 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B003P ut Formació de colze en obra d'angle entre 45 i 67.5 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1200 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 
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GF1B004P ut Execució de colze en obra d'angle entre 67.5 i 90 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1200 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B005P ut "Formació de colze en obra d'angle menor de 22,5 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1000 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub,muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B006P ut Formació de colze en obra d'angle entre 22,5 i 45 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1000 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B007P ut Formació de colze en obra d'angle entre 45 i 67.5 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1000 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1B008P ut Execució de colze en obra d'angle entre 67.5 i 90 graus i radi igual a 

1.5xDN a partir de canonada d'acer DN1000 revestida interiorment amb morter de ciment. 

Inclou el tall en inglet dels segments corresponents d'acord a la norma AWWA C-208 a partir 

de tub, muntatge en rasa, pous, arquetes, trams aeris, puntejat i sodadura a testa dels 

segments i dels extrems de la peça amb les aliniacions d'entrada i sortida, reparació del 

morter interior i del revestiment exterior i encintat de les unions amb maniguet termoretràctil 

Es mesurarà i abonarà per unitat executat, segons les especificacions de la DT. El preu inclou 

la formació del colze en obra, trasllat lloc d’uns i soldaures a la canonada. Inclou també les 

canuses i la reparació revestiment interior del morter. 

GF1D001P m Revestiment de tubs d'acer i de caldereria DN 1000 enterrades amb 

cinta de protecció contra la corrosió  tipus DENSOLEN AS 39P o equivalent. Inclou materials i 

aplicació 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de cinta col·locada, tenint en compte que el 

solapament entre dues cintes serà igual a la meitat de l’amplada de la mateixa.   

GF1E001P kg Subministrament de tubs, peces especials, suports i brides d'acer al 

carboni en formació de caldereria. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria, així com 

revestiment interior i exterior segons plec de condicions 

Inclou el muntatge de bombes, vàlvules, calderins antiariet, cabalímetres, ventoses i altres 

elements hidràulics connectats a aquesta caldereria. Completament acabada, provada i en 

funcionament. 

GF1E002P kg "Muntatge de tubs, peces especials, suports i brides d'acer al carboni 

en formació de caldereria per arquetes i galeries. Inclou el muntatge de vàlvules, 

cabalímetres, ventoses i altres elements hidràulics connectats a aquesta caldereria. 

Completament acabada, provada i en funcionament 

Inclou el muntatge de bombes, vàlvules, calderins antiariet, cabalímetres, ventoses i altres 

elements hidràulics connectats a aquesta caldereria. Completament acabada, provada i en 

funcionament. 

GF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 

2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons 

UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 
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Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de conducte executat, col·locat per dintre de 

canonada d’acer, segons les especificacions de la DT. S’inclou preparació de la zona, 

premarcatge, fixacions a la canonada d’acer i neteja final. 

GFB1J425P m "Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 

100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 

12201, soldat a topall i col·locat al fons de la rasa, trams aeris o arquetes, incloent-hi part 

proporcional de peces especials injectades PE100 SDR 11 ó 17 com ara corbes tipus CUPE, 

reduccions tipus RDPE, derivacions tipus TRCB, portabrides llargs i curts QDEPE i QBE de la 

casa MASA o equivalent, brides zencades, junts i cargoleria zencada 6.8 segons plànols 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de conducte instal·lat amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. S’inclou les 

pèrdues de material per retalls i les soldadures, la repercussió de les peces especials per 

col·locar, els possibles daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs i les brides metàl·liques 

per a la subjecció dels mateixos. S’inclouen les proves de funcionament. 

GFBZ001P u "Subministrament d´element espaiador de polieilè d´alta densitat-

poliamida per a introducció en beines, per a canonada de DN 1000 mm. 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT. El preu inclou el muntatge 

GFBZ002P u "Subministrament d´element espaiador de polieilè d´alta densitat-

poliamida per a introducció en beines, per a canonada de DN 1200 mm. 

Es mesurarà per unitat executat segons les especificacions de la DT. El preu inclou el muntatge 

GFM6001P ut Subministrament i muntatge de junta de dilatació longitudinal DN1000 

amb extrems embridats per a una longitud de muntatge de 450 mm i una tolerància de +/- 

50 mm amb brides fabricades en acer al carboni i viroles fabricades en acer inoxidable AISI-

304 i cargoleria de qualitat 6.8 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U), amidat segons les especificacions de la DT . Iincloent 

juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. 

 

12.9 EG-GG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Totes les unitats d’instal·lacions elèctriques inclouen la part proporcional corresponent a la 

legalització. 

EG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant 

i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N 

i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 

Es mesurarà i abonarà per metre (m) de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou en 

el preu les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls, replanteig, els accessoris, 

fixacions i mitjans necessaris per a la seva completa col·locació. S’inclou en el preu 

subministrament i instal·lació Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge.  

EG312132 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

EG312556 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
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Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

EG312A26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 10 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

EG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de 

superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment 

Es mesurarà per unitat instal·lada segons les especificacions de la DT. El preu inclou el 

muntatge 

EGDZ001P u "Subministrament i muntatge materials per la protecció Catodica de 

canonada 1200/1000 d'acer PTLL-Abrera. Inclouent: 

-Juntes monobloc tipus ARGO model NG5-B3 o similar DN1200/1000 

-Transforecficicador 15A 70V automàtic monofàsic amb convertidor 0-60mV a 4-20mA. 

- Dues pletines MMo20x3x100 mm amb 3 m de cable RV 0,6/1kV de 1x10 mm2 

- Coque Petroli 1 a 5 mm (Kg) 

-Encapsulació poliuretanica recta tipo GCI180 

- Encapsulació Poliuretánica en derivació tipo GCY180 

- 2 Caixes 200x200 d'alumini, acabat en pintura epoxi color gris amb grau de protecció IP-

65, tancament mitjançant cargols de cap triangular, placa de muntatge llisa i entrada 1-1/2'' 

NPT en cara inferior i acoblament de 2'' amb 2 m de tub d'acer galvantizat de 2''. 

- 4 Teules acer curvat c/7m cable RV 1X10. 

- 3 Protectors junta aillant PEC amb 0,5 m de cable de 1x16mm2 per cada extrem soldat a 

teula aluminot. 

- Electrode Perm CUSO4Cu RE30 amb 100 m de cable de 1x6 mm2 RV 

-200 m de cable RVK 0,6/1KV 1x16 mm2 

-100 m de cable RVK 0,6/1KV 1x16 mm2 

- 10 Handy Cap 

- 1 Aerosol Imprimació 747 

Tot totalment instal·lat i provat. Inclosa la posta en marxa, regulació i realització d'informe. 

 

Les unitats descrites podran ser modificades en funció de l’estudi fet a obra per l’industrial 

responsable de realitzar la protecció catòdica. Aquestes modificacions no suposaran un 

increment del preu de l’unitat.  

La unitat inclou cablejat auxiliar, matèria de muntatge, connexionat, posada en funcionament 

i emissió d'informe." 

GG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció 

IP-54, muntada superficialment. 

Es mesurarà i abonarà per unitat (u), amidat segons les especificacions de la DT. S’inclou en 

el preu subministrament, instal·lació i muntatge i tots els materials auxiliars per la seva 

correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge.  

GG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 

la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm 

de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada.  

Es mesurarà i abonarà per metre (m) de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou en 

el preu les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls, replanteig, els accessoris, 

fixacions i mitjans necessaris per a la seva completa col·locació. S’inclou en el preu 

subministrament i instal·lació Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge.  

GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 

corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 

soterrada 

Es mesurarà i abonarà per metre (m) de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou en 

el preu les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls, replanteig, els accessoris, 
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fixacions i mitjans necessaris per a la seva completa col·locació. S’inclou en el preu 

subministrament i instal·lació Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge.  

GG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb 

coberta, muntada sobre suports horitzontals.  

Es mesurarà i abonarà per metre (m) de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou en 

el preu les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls, replanteig, els accessoris, 

fixacions i mitjans necessaris per a la seva completa col·locació. S’inclou en el preu 

subministrament i instal·lació Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge.  

GG33A304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb 

designació V0V-K, bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta 

del cable de PVC, col·locat en tub 

Es mesurarà i abonarà per metre (m), amidat segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Comprovat i acceptat expressament per la 

DF. S’inclou en el preu subministrament, instal·lació i complexionat. Queden inclosos tots els 

materials auxiliars per la seva correcta col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou 

proves SAT (especialment aïllament de totes les parts actives) i pèrdua de material com ara 

retalls . 

GG414D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, 

tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 

perfil DIN 

Es mesurarà per unitat instal·lada segons les especificacions de la DT. El preu inclou el 

muntatge 

GG426B9D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma 

terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix 

selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 

en perfil DIN 

Es mesurarà per unitat instal·lada segons les especificacions de la DT. El preu inclou el 

muntatge 

GG5P001P ut Subministrament i muntatge de sensor i transmissor de pressió de 

disseny electrònic tipus piezoresistiu de WIKA o equivalent, protecció IP65, alimentat a 24V 

amb sortida 4-20 mA, col·locat a instal·lació. 

Es mesurarà per unitat instal·lada segons les especificacions de la DT. El preu inclou el 

muntatge 

 

12.10 EH INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT  

EH61AKEB u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de 

forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux 

aproximat de 400 a 440 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial.  

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de fabricació, subministrament i muntatge de llum 

d’emergència, segons especificacions de la DT, incloent el cable fins a l'armari d'enllumenat i 

accessoris d'instal·lació. Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou proves FAT de rutines i proves SAT de 

funcionament 

EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W 

del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada 

superficialment al sostre. (PB EHB17667) 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de fabricació, subministrament i muntatge de llumenera 

estanca, segons especificacions de la DT, incloent la lluminària, perns de suspensió, llum, 

reactància, interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació, cable fins a l'armari elèctric i la seva 

posada en funcionament. Queden inclosos tots els materials auxiliars per la seva correcta 

col·locació i maquinària auxiliar de muntatge. Inclou proves FAT de rutines i proves SAT de 

funcionament 

 

12.11 EJ – GJ INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA 

 

EJS3000P u Subministrament i instal·lació d'equip analitzador de clor residual 

marca Hach model CL17 rang 0,03 - 5 mg/l per mètode colorimètric DPD. Inclou transport, 

posta en marxa i formació 

Es mesurarà per unitat executada. Inclou tots els treballs que siguin necessaris per a la seva 

instal·lació i funcionament dintre de l’arqueta de derivació o en qualsevol altre indret que 

decideixi la propietat,. S’inclou també la posada en marxa i formació del personal tècnic. 
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GJM3001P ut Subministrament de ventosa trifuncional DN80 PN10 tipus VAG duojet 

o equivalent de cos compacte, proves, juntes i cargoleria incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de la ventosa segons especificacions 

de la DT. Inclou juntes i cargoleria per a la seva completa instal·lació 

GJM6U010 u Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, 

tipo molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga, muntat a la tuberia i provat 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament i instal·lació de manòmetre segons 

especificacions de DT, incloent vàlvula d'aïllament, amortidor, i vàlvula amb brida de 

comprovació, glicerina i la seva connexió al punt de canonada. 

 

GJMB001P ut Subministrament de cabalímetre electromagnètic DN600 PN10, marca 

KROHNE o equivalent, model OPTIFLUX 2300 W o similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 150 

m de cable (de senyal i de bobina), electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de 

comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració estandar 

ATLL), juntes i cargoleria de zenc i electrònica incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de cabalímetre electromagnètic 

segons especificacions de DT, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, 

cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l'armari. La longitud de cable (senyal i bobina) 

descrits a la partida és orientativa i haurà de ser verificada en obra abans de realitzar la 

comanda de l’equip. La modificació de la longitud de cable no donarà a lloc a modificació del 

preu. El preu també inclou elspont de terres entre brides, indicador instantani i totalitzador 

de cabal a l'armari. El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre 

GJMB002P ut Subministrament de cabalímetre electromagnètic DN65 PN10, marca 

KROHNE o equivalent, model OPTIFLUX 2300 W o similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 70 m 

de cable (de senyal i de bobina), electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de comunicacions 

PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració estandar ATLL), juntes i 

cargoleria de zenc i electrònica incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de cabalímetre electromagnètic 

segons especificacions de DT, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, 

cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l'armari. La longitud de cable (senyal i bobina) 

descrits a la partida és orientativa i haurà de ser verificada en obra abans de realitzar la 

comanda de l’equip. La modificació de la longitud de cable no donarà a lloc a modificació del 

preu. El preu també inclou elspont de terres entre brides, indicador instantani i totalitzador 

de cabal a l'armari. El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre 

12.12 EP – EQUIPS COMUNICACIONS 

 

EP7E001P ut Subministrament i col·locació de targeta de comunicacions tipus 

profibus PS69-DPM o equivalent per a connexió dels equips al quadre de control existent 

01PLA0804 o en altres instal·lacions similars. 

Es mesurarà i abonarà per unitat subministrada i muntada en armari existent. Inclou totes 

les proves i integració al sistema d’ATLL. 

 

12.13 FN-GN – VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

FN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 

llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de 

canalització soterrada 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament i instal·lació de vàlvula de bola 

segons especificacions de DT, incloent tefló. 

GN12001P ut Subministrament de vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast 

o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i 

cargoleria de zenc incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de comporta segons 

especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la seva 

posada en funcionament. 

GN12002P ut Subministrament de vàlvula de comporta DN100 PN16, tipus Belgicast 

o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i 

cargoleria de zenc incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de comporta segons 

especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la seva 

posada en funcionament. 

GN12003P ut Subministrament de vàlvula de comporta DN150 PN16, tipus Belgicast 

o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i 

cargoleria de zenc incloses. 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de comporta segons 

especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la seva 

posada en funcionament. 
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GN43001P ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN1600 PN10 

motoritzada amb brides tipus Amvi MAMMOUTH o similar, desmultiplicador MR i motor 

ROTORK IQ adequats per al temps de tancament especificat al plec de condicions del projecte, 

sistema de comunicacions profibus DP, cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona 

d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria 

bicromatada 8.8 i juntes.  

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de papallona manual o 

motoritzada segons especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, 

volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera 

i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.  

GN43002P ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN1200 PN10 

motoritzada amb brides tipus Amvi MAMMOUTH o similar, desmultiplicador MR i motor 

ROTORK IQ adequats per al temps de tancament especificat al plec de condicions del projecte, 

sistema de comunicacions profibus DP, cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona 

d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria 

bicromatada 8.8 i juntes 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de papallona manual o 

motoritzada segons especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, 

volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera 

i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.  

GN43004P ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN1000 PN10 

manual motoritzable amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa 

nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, 

motoritzable. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria bicromatada 8.8 i juntes 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de papallona manual o 

motoritzada segons especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, 

volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera 

i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.  

GN43005P ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN600 PN10 

motoritzada amb brides tipus Amvi MAMMOUTH o similar, desmultiplicador MR i motor 

ROTORK IQ adequats per al temps de tancament especificat al plec de condicions del projecte, 

sistema de comunicacions profibus DP, cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona 

d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria 

bicromatada 8.8 i juntes 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de subministrament de vàlvula de papallona manual o 

motoritzada segons especificacions de DT, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, 

volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera 

i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.  

GNZ1001P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 1600 PN-10, 

model VICAN DBJT o similar. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior 

d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 6.8 , juntes 

incloses 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

GNZ1002P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 1200 PN-10, 

model VICAN DBJT o similar. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior 

d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 6.8 , juntes 

incloses.   

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

GNZ1003P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 1000 PN-10, 

model VICAN DBJT o similar. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior 

d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 6.8 , juntes 

incloses.   

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

GNZ1004P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 600 PN10 

tipus VICAN DBJT o similar, amb brides d'acer S-235-JR, virolles interiors i exteriors d'acer 

inoxidable AISI 316, cargoleria de les brides intermitges en qualitat 6.8 bicromatades, juntes 

d'EPDM de secció tòrica de duresa 50-60 shore i tractament de pintura i acabats segons 

especificacions tècniques 

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

GNZ1005P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 150 PN-10, 

model VICAN DBJT o similar. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR. Viroles interior i exterior 

d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades i juntes 

incloses 
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Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

GNZ1006P ut Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 100 PN10 

tipus VICAN DBJT o similar, amb brides d'acer S-235-JR, virolles interiors i exteriors d'acer 

inoxidable AISI 316, cargoleria de les brides intermitges en qualitat 6.8 bicromatades, juntes 

d'EPDM de secció tòrica de duresa 50-60 shore i tractament de pintura i acabats segons 

especificacions tècniques  

Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de rodet de desmuntatge segons especificacions de DT, 

incloent juntes, cargols, femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 

funcionament.  

 

12.14 GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

 

GR3P2311 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb 

mitjans manuals 

Es mesurarà per m2 executat segons les especificacions de la DT.  

GR3P001P m3 Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a 

qualsevol distància, càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la seva posició original, 

mesurada sobre perfil 

Es mesurarà per m3 excavat i posteriorment estes, executat segons les especificacions de la 

DT.  El preu inclou els transport dintre de l’obra 

GR451G27 u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 10 a 12 cm, 

amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ 

Es mesurarà per unitat plantada segons les especificacions de la DT.  

GR472637 u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 100 a 125 cm, en 

contenidor de 5 a 25 

Es mesurarà per unitat plantada segons les especificacions de la DT. 

GR614111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm 

de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació 

de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb 

terra de l'excavació i primer reg 

GR662551 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, 

excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior 

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg 

Es mesurarà per unitat plantada segons les especificacions de la DT. 

GR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 

d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, 

mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob 

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base 

acrílica, en una superfície < 500 m2 

Es mesurarà per m2 executat segons les especificacions de la DT.  

GRI33482 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, 

col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària 

de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre 

i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de 

fixació 

Es mesurarà per m2 executat segons les especificacions de la DT.  
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13 INSTAL·LACIÓ DE CAMP 

 

13.1 Especificació general de muntatge. 

  

13.1.1 Generalitats . 

 

▪ Les prescripcions contingudes a la present Especificació tenen per objecte fixar les 

característiques que han de reunir els treballs de muntatge de la Instal·lació Elèctrica 

amb la finalitat d'assegurar la seva qualitat i bon funcionament. 

 

▪ La finalitat d'aquesta Especificació és d'establir les bases per al subministrament 

d'instal·lacions, materials, mà d'obra, equip i execució de tots els treballs necessaris 

per a la construcció, proves i terminació de tota la instal·lació elèctrica, conforme a 

les prescripcions que hi són contingudes, els plànols corresponents i les clàusules dels 

demés documents contractuals. 

 

▪ En tota aquesta Especificació s'emprarà la terminologia següent: 

 

- Propietat 

 

- Enginyeria i Supervisió d'Obra (si no ho fa la Propietat)  

 

- Contractista 

 

▪ Qualsevol contradicció que hi hagi entre els documents que s'han esmentat abans, 

s'han de fer notar pel Contractista abans de la signatura del Contracte. Un cop s'hagi 

firmat aquest, el Contractista acceptarà, en cas de contradicció, la decisió presa per 

l'Enginyeria i/o Propietat. 

 

▪ Per raons evidents, donada la impossibilitat d’interrompre el subministrament d’aigua 

al dipòsit, es planificaran els treballs tenint en compta que la instal·lació no pot estar 

fora de servei més de les hores determinades per la propietat en cada instal·lació. 

 

El Contractista determinarà un programa de construcció particular pels treballs de la 

seva competència, que sotmetrà a l’aprovació de l’Enginyeria i/o propietat. 

 

▪ El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb altres Contractistes 

que eventualment puguin estar executant treballs a la planta. 

 

▪ Tots els materials els instal·larà el Contractista d'acord amb aquesta Especificació, 

així com amb l'última edició dels següents codis i normes: 

 

a) Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat a Centrals 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació e Instruccions 

Complementàries. 

 

b) Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

 

c) Normes UNE. 

 

d) Normes Tècniques d'Edificació (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). 

 

e) Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 

 

▪ Quan calgui l'execució de qualsevol treball no indicat als plànols, però requerits pel 

Supervisor d'Obra o causats per les revisions dels plànols, el Contractista ho 

realitzarà. Les modificacions que s'hagin d'introduir al cost de la instal·lació, causades 

per aquest treball suplementari, s'establirà d'acord al que s'indiqui a les condicions 

contractuals. 

 

▪ El Contractista elaborarà i prepararà els documents necessaris i gestionarà l'aprovació 

de la instal·lació davant de la Delegació corresponent d'Indústria i Companyia 

subministradora. 

 

 

13.1.2 Garanties. 

 

▪ Les instal·lacions realitzades pel Contractista hauran d'ésser acceptades per la 

Supervisió d'Obra que es reserva el dret de rebutjar qualsevol treball, i en qualsevol 

fase de la seva execució, si considera que la seva qualitat o dels materials emprats 
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no assoleixen el nivell necessari, tenint en compte les normes establertes a aquesta 

Especificació, havent de refer-lo el Contractista a càrrec seu. 

 

▪ El Contractista garanteix que cap instal·lació es realitzarà de forma diferent a la que 

s'indica als plànols o documents del Contracte llevat que tingui aprovació per escrit 

per part de l'Enginyeria i/o Propietat. 

 

▪ Tot el material subministrat al Contractista per la Propietat que esdevingui malmès o 

trencat es substituirà. El cost d'aquesta reposició correrà a càrrec del Contractista. 

 

 

13.1.3 Subministrament d'equips i materials. 

 

▪ La Propietat subministrarà, per a realitzar la instal·lació, els equips indicats en aquest 

Projecte com a subministrament de la Propietat. 

 

▪ El Contractista haurà de subministrar tota la resta dels equips i materials per a 

realitzar la Instal·lació Elèctrica completa. 

 

▪ Tots els elements auxiliars de muntatge, com premsaestopes, terminals, suports, etc. 

aplicables a qualsevol equip subministrat per la Propietat, els subministrarà el 

Contractista. 

 

▪ Tot l'equip subministrat pel Contractista estarà conforme amb les Especificacions 

relacionades. 

 

 

13.1.4 Instal·lació de força i control. 

 

▪ Els cables elèctrics es lliuraran enrotllats a les seves respectives bobines i el 

Contractista ha d'instal·lar-los als seus emplaçaments corresponents, d'acord amb el 

que s'indica a aquesta Especificació, i ha de realitzar les connexions necessàries. 

 

▪ Els cables de B.T. es muntaran en general en safates aèries d'acord amb els plànols. 

 

▪ El recorregut exacte de les safates de 150 mm. i més petites no es representa als 

plànols i serà missió del Contractista determinar-ho a camp. 

 

▪ La instal·lació de cables en rasa o tubs subterranis la farà el Contractista en rases 

obertes o en tubs. Serà la missió del Contractista la neteja del fons de la rasa, el 

reompliment de la rasa amb sorra i la seva compactació, la col·locació de maons de 

protecció de cables i el subministrament i col·locació de fites de senyalització.  

 

▪ La instal·lació i connexió dels cables d'alimentació dels quadres d'enllumenat forma 

part d'aquesta instal·lació. 

 

▪ Els motors es lliuraran al Contractista havent estat muntats amb l'equip que 

arrosseguen i en cap cas és responsabilitat del Contractista el seu muntatge, 

acoblament o alineament, sinó només la seva connexió. Els premsaestopes i els 

terminals per a cable de força els subministrarà el Contractista. 

 

▪ En cas que la caixa de borns del motor es subministri amb un trepat roscat diferent 

de la grandària necessària, el Contractista desmuntarà la caixa i la tornarà a trepar i 

a enroscar segons la grandària correcta, tornant-la a muntar novament sobre el motor 

o , en cas que no hi sigui, haurà de proveir l'adaptador escaient. 

 

▪ Les estacions de maniobres les instal·larà el Contractista sobre suports subministrats 

per ell d'acord amb els plànols. 

 

▪ Les preses de força les muntarà el Contractista als llocs previstos al projecte, havent 

de realitzar el seu connexionat i subministrar els terminals corresponents. 

 

▪ Els quadres elèctrics els instal·larà el Contractista als emplaçaments indicats conforme 

als plànols i instruccions d'instal·lació del fabricant, subministrant els elements 

d'ancoratge necessaris. 

 

▪ Quant l'equip estigui dividit en seccions de transport, el Contractista haurà de collar-

lo mecànicament i elèctricament segons calgui. 

 

▪ El Contractista haurà d'efectuar als quadres i equips els trepats roscats que calguin 

per a l'entrada de cables, en tots els casos que aquests no s'hagin efectuat a fàbrica 

o resultin insuficients. 
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▪ Als quadres de la Sala Elèctrica on s'especifiqui l'entrada de cables des del fals sòl, 

amb accés directe sense trepats, el Contractista tancarà tots els buits d'accés de 

cables, adaptant les xapes de tancament i segellant les juntes amb pasta ignífuga. 

 

▪ Els detectors de camp, com finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. així com 

les caixes d'interconnexió els instal·larà el Contractista sobre suports dissenyats i 

subministrats per ell. Els plànols de detall del suport es sotmetran a l'aprovació de la 

Supervisió d'Obra. 

 

▪ El suport dels finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. tindrà un disseny que 

permetrà un ajustament de la posició del detector durant la posta en marxa. 

 

 

13.1.5 Instal·lació d'enllumenat. 

 

▪ La instal·lació d'enllumenat s'inicia als quadres d'enllumenat, essent responsabilitat 

del Contractista el instal·lar-los sobre fundacions preparades per a això, i a més el fet 

de realitzar la connexió de tots els elements que hi arriben i en surten. 

 

▪ El Contractista instal·larà i connexionarà els pilars, bàculs o braços i armadures 

d'enllumenat, així com tots els elements accessoris per al muntatge de la instal·lació 

d'enllumenat. 

 

▪ Als plànols s'indica la posició aproximada dels conjunts d'enllumenat, així com la seva 

forma de muntatge, potència, número de circuit i quadre del qual s'alimenta. No podrà 

canviar-se el circuit ni quadre del qual s'alimenten les armadures o llur grup. 

 

▪ El Contractista instal·larà i connexionarà els endolls d'enllumenat i carregadors de 

llanternes així com tot el petit material com perfils, suports etc. 

 

▪ Els quadres d'enllumenat s'alimenten mitjançant cable que surten dels quadres situats 

a la Subestació i que figuren als plànols de força. 

 

▪ El recorregut dels cables d'enllumenat a partir dels Quadres d'Enllumenat no s'indica 

als plànols. Aquests cables hauran de col·locar-se en el seu recorregut fins a les 

lluminàries mitjançant safates o tubs específics per a cables d'enllumenat, no 

representats als plànols. 

 

 

13.1.6 Instal·lació de Connexió a Terra. 

 

▪ El Contractista connectarà a terra tots els equips elèctrics i no elèctrics d'acord amb 

el que s'indica als plànols. La instal·lació es farà d'acord amb el que s'indica en aquesta 

Especificació. 

 

▪ Els quadres i caixes es proveiran amb una barra de terra a la qual el Contractista 

connectarà les armadures dels cables i els conductors de terra. 

 

▪ El Contractista verificarà durant el muntatge que la resistència a terra de qualsevol 

punt de la instal·lació sigui inferior al valor especificat o requerit per la norma 

aplicable. En cas que això no es compleixi, augmentarà el nombre o longitud dels 

elèctrodes de posta a terra fins a aconseguir el valor de resistència indicat. 

 

 

13.1.7 Instal·lació de Cables. 

 

▪ Els cables de força control s'instal·laran com s'indica a l'apartat 4. Tots aquests cables, 

independentment de com van muntats, portaran targes d'identificació fixades 

permanentment als seus extrems, cada on anirà imprès clarament el Codi 

d'Identificació del cable que s'indica a la Llista de Cables. Aquestes targetes seran de 

material metàl·lic resistents a la corrosió. 

 

▪ Els radis de curvatura dels cables seran, com a mínim, igual a 10 vegades el seu 

diàmetre exterior nominal, a no ser que s'especifiqui una altra cosa. 

 

▪ El recorregut general dels cables de força i control es mostra als plànols, indicant-s'hi 

l'amplada de safata o rasa on s'han de disposar. 

 

▪ La disposició dels cables elèctrics i safates s'indica als plànols 

 

▪ Els cables col·locats a les safates han d'ésser-hi subjectats com a màxim cada 0,6 m. 
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▪ Quan un cable travessa la superfície del sòl o d'una plataforma s'ha de protegir contra 

danys mecànics mitjançant un maniguet d'acer galvanitzat. La seva longitud serà com 

a mínim 150 mm., mesura des de la superfície abans esmentada. Els maniguets han 

de segellar-se amb una pasta apropiada als seus extrems, i han de subministrar-los i 

instal·lar-los el Contractista. 

 

▪ S'evitarà la realització d'unions de cables. En el casos que això sigui inevitable, es 

sol·licitarà l'autorització del Supervisor de l'Obra, subministrant el Contractista els 

conjunts complets d'unió, manufacturats per fabricants de reconegut prestigi. 

 

▪ Els cables en el seu recorregut final des de les safates fins als elements de camp 

s'instal·laran per l'interior de tubs d'acer sense soldadura, galvanitzat en calent. El 

recorregut exacte no s'indica als plànols i serà missió del Contractista subjectar-lo a 

camp. En general, s'instal·larà un cable per tub, tret de casos excepcionals 

d'agrupació de cables de control. 

 

▪ El Contractista realitzarà les adaptacions necessàries pel tub a la instal·lació, 

mitjançant la realització de corbes, colzes etc. Les unions es realitzaran amb manxons 

roscats. 

 

▪ Els extrems dels tubs tallats es netejaran i mandrinaran amb eines adequades per a 

evitar que els cables es malmetin. A ambdós extrems de la canonada es col·locaran 

broquets cargolats per protegir el cable. 

 

▪ La grandària dels tubs es determinarà seguint les Instruccions Complementàries del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

 

13.1.8 Materials. 

 

▪ Tots els materials que subministri el Contractista seran nous i de primera qualitat, 

tant pel que fa al seu disseny com a la seva construcció, per a l'ús específic a l'àrea 

on es muntarà. Serà responsabilitat de la Supervisió d'Obra l'aprovació de tots 

aquests materials. 

 

▪ En els casos necessaris, el Contractista aportarà el certificat d'Assaig realitzat per 

l'Organisme Oficial competent, per als materials o utillatge del seu subministrament. 

 

▪ Els premsaestopes utilitzats han d'ésser metàl·lics de doble tancament, apropiats per 

al seu ús a l'àrea i equip on s'utilitzarà, excepte en el cas que vagin muntades a caixes 

de plàstic, on s'utilitzaran premsaestopes del mateix material. 

 

▪ Tots els terminals utilitzats seran del tipus compressió. El Contractista realitzarà la 

connexió de tots ells fent servir, quan calgui, la maquinària auxiliar requerida que 

correrà al seu càrrec. 

 

▪ Tots els suports metàl·lics per a les safates de cables, cables, aparells d'enllumenat, 

endolls i interruptors d'enllumenat, estacions de maniobra i, en general, per a 

qualsevol equip elèctric els subministrarà i muntarà el Contractista. 

 

▪ Tots aquells materials fabricats i muntats pel Contractista que no portin cap acabat 

anticorrosiu es pintaran per a la seva protecció, d'acord amb l'Especificació de Pintura 

de la Propietat. 

 

▪ Un cop que el material hagi estat lliurat al Contractista quedarà sota la seva total 

responsabilitat, eximint-se el Propietari o Enginyeria de qualsevol defecte, 

deteriorament o pèrdua, corrent a càrrec del Contractista el reemplaçar-lo. 

 

▪ Durant la seva execució del treball i fins a l'acceptació per part de la Supervisió de 

l'Obra, serà responsabilitat del Contractista la reposició de qualsevol element malmès 

o sostret de la instal·lació. 

 

▪ El Contractista serà responsable d'emmagatzemar i subministrar els seus propis 

materials. El Propietari o l'Enginyeria li lliurarà als seus propis magatzems els 

materials que ha de subministrar ell, d'acord amb el programa de lliurament de 

materials. 

 

▪ El Contractista implementarà un Procediment de Control de Materials que inclourà la 

recepció, l'emmagatzematge i protecció, el qual abasti tant els materials 

subministrats per ell com els subministrats pel Propietari o Enginyeria. 
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▪ El trasllat dels materials des del magatzem fins al lloc d'emplaçament corre 

completament a càrrec del personal i mitjans del Contractista. 

 

▪ La classificació d'àrees on els equips són enclavats està indicada als corresponents 

plànols. 

 

 

13.1.9 Normes de Muntatge. 

 

▪ A aquells punts on durant el muntatge es malmeti qualsevol acabat anticorrosiu d'un 

material, per diferents motius, tal com en operacions de tallar, doblegar, etc. la 

superfície malmesa ha de pintar-se per a assegurar la completa protecció 

anticorrosiva, d'acord amb l'Especificació de Pintura corresponent. 

 

▪ Tots els equips elèctrics es muntaran d'acord amb els detalls de muntatge que es 

donin. En el cas que no hi hagin instruccions expresses, el muntatge es realitzarà 

d'acord amb la bona pràctica de l'Especialitat, però amb l'aprovació prèvia de la 

Supervisió d'Obra. 

 

▪ Tot l'utillatge usat en la seva execució del treball haurà d'estar en bon estat mecànic, 

essent modern i acord amb les normes de seguretat. 

 

▪ Tota la petita obra de paleta necessària per a la subjecció de suports, instal·lació de 

cables a rasa i altres treballs auxiliars, així com materials i equips escaients per això, 

els realitzarà i subministrarà el Contractista. 

 

▪ Per tal d'efectuar el muntatge d'aquests suports se seguiran els procediments 

següents: 

 

▪ El suports muntats sobre perfils ignífugats s'instal·laran abans que s'hagi aplicat el 

ignífugat, en cas que no hagi estat possible el fer-ho, es reduirà al mínim el 

trencament del ignífugat. 

 

▪ S'utilitzaran grapes d'ancoratge prefabricades sobre perfils d'estructura metàl·lica. En 

cap cas es treparà l'estructura metàl·lica per a subjectar-hi suports. 

 

▪ Per la subjecció de suports al formigó poden utilitzar-se fixa-pivots, pistoles o altres 

elements de percussió. 

 

▪ En cap cas es subjectarà directament cap element a una canonada, dipòsit o equip. 

 

 

13.1.10 Plànols Elèctrics. 

 

▪ Tots els plànols realitzats a l'Obra pel Contractista, els aprovarà la Supervisió d'Obra 

abans de la seva execució, lliurant un reproduïble de cadascun d'ells un cop s'hagi 

finalitzat el Contracte. 

 

▪ El Contractista lliurarà una col·lecció on apareixin reflectides les variacions realitzades 

durant el muntatge (Plànols AS-BUILT), en cinc (5) copies en paper i una (1) en suport 

informàtic. 

 

▪ Abans d'iniciar qualsevol instal·lació, el Contractista comprovarà si el plànol que té al 

seu poder és l'última edició i té l'aprovació per a la construcció per part de la Propietat. 
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13.2 Especificacions pel muntatge elèctric de B.T.  

 

13.2.1 Objecte. 

 

La present especificació té per objecte definir els requeriments exigits dels materials i criteris 

de muntatge elèctric a realitzar en les instal·lacions elèctriques. 

 

 

13.2.2 Camp d’aplicació. 

 

La present especificació és aplicable al conjunt de totes les instal·lacions connectades a la 

Xarxa Regional d'Abastament d'Aigua, anomenat sistema Ter-Llobregat el qual és gestionat i 

coordinat per AIGÜES TER-LLOBREGAT, com entitat de dret públic de la Generalitat, amb 

personalitat jurídica pròpia. 

 

 

13.2.3 Abast. 

 

Aquesta especificació descriu els requeriments tècnics per el desenvolupament del Projecte, 

selecció dels materials i criteris de muntatge de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. 

 

L'abast de les prestacions estarà indicat en els documents del contracte i especificacions en 

el projecte. 

 

Com a norma general, i llevat d'indicació contraria en el Contracte i/o els seus annexes,  

formaran part de l'abast d'aquesta especificació el subministra de materials auxiliars de 

muntatge que complementen els subministrats per ATLL, així com l'utillatge, els equips 

necessaris de muntatge, els instruments de mesura i verificació. 

 

 

13.2.4 Normes i reglaments. 

 

Llevat indicació contraria expressa dins dels límits del contracte, seran d'aplicació els 

següents: 

 

▪ Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Ministeri d'Indústria i Energia). 

▪ Recomanacions IEC (International Electrotechnical Commision). 

▪ Especificacions, normes i estàndards d'ATLL. 

▪ Les indicacions de la Direcció d'obra d'ATLL. 

 

13.2.5 General.  

 

Per el muntatge de les instal·lacions en funcionament, es posarà especial atenció, en la 

planificació i durada dels treballs a realitzar, essent essencial la coordinació i comunicats amb 

la Direcció d'obra. 

 

 

13.2.6 Quadres elèctrics de potència de B.T. 

  

▪ El contractista realitzarà el subministrament i el connexionat del nou quadre elèctrics 

de potència de B.T.. El muntatge d'aquest quadre serà sobre el terra de la planta,  no 

existint un sòl fals i disposant d'un buit per a la sortida de cables, a la part inferior del 

anomenat quadre. 

 

▪ Els armaris per a control de motors estaran instal·lats fixos i nivellats seguint les 

instruccions i els emplaçaments indicats en els plànols dels fabricants. Quan per causa 

de limitació en el transport, els enviaments es realitzen en diverses partides, s'haurà 

de procedir al seu acoblament i connexionat, tant elèctric com mecànic. 

 

▪ S'haurà de netejar tot l'interior amb l'ajut d'un aspirador. També s'haurà de procedir 

als retocats de pintura necessaris. 

 

▪ Les connexions dels cables de potència i de comandament es realitzaran fixant el 

cable al interior del quadre i deixant un bucle en cada fil de manera que els borns no 

puguin ser sotmesos a esforços del conductor. 

 

▪ S'haurà de verificar l'ajust dels cargols de connexió, així com l'existència de tots els 

ponts indicats als regleters dels borns. 
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▪ Tots els conductors de potència hauran de conservar el mateix ordre de connexió, 

fase – color del conductor, de manera que aquest ordre de les fases serà el mateix en 

qualsevol punt de la instal·lació. 

 

▪ Els conductors de maniobra i comandament duran, a més de la indicació del número 

de cable corresponent a cada fil, el número de born auxiliar en està connectat. 

 

▪ Abans de realitzar les proves de qualsevol equip, s'haurà de verificar que el  calibre 

dels fusibles i la regulació del relés siguin els indicats en l'esquema corresponent, així 

com la secció del cable, dimensionat dels borns, etc. 

 

 

13.2.7 Instal·lació de força motriu. 

 

▪ La instal·lació de força motriu es realitzarà aèria, mitjançant safates, segons es 

descriu en el projecte o en el seu defecte del tipus perforades d'acer galvanitzat en 

calent, amb ala de 60 mm., o de PVC, si el pes dels conductors ho permet. 

 

▪ El recorregut principal, segons es descriu als plànols, és orientativa, essent facultat 

del Director de l'obra la conveniència de canviar part dels seu recorregut. 

 

▪ Les derivacions individuals a cada motor o consumidor es farà per tubs d'acer sense 

soldadura. Els recorreguts de dos o més conductors seran per safata. 

 

▪ Totes les safates i tubs estaran degudament suportades. 

 

▪ S'instal·larà una botonera o caixa de comandament, segons les necessitats quan ho 

requereixi el projecte, no habitualment ja que el comandament es fa des del panel-

view, amb polsadors d'aturada - marxa i selector de tres posicions amb clau i polsador 

d'emergència, també el rearmament per clau, en cada motor, en un lloc accessible, a 

ser possible a peu de motor. 

 

▪ La connexió als equips serà amb premsaestopes de doble tanca, havent el contractista 

de subministrar el mencionat material. 

 

▪ S'instal·laran caixes de presses de corrent múltiples protegides amb magnetotèrmics 

i diferencials de 30 mA., en les noves plataformes mitjançant un circuit independent 

alimentat des del quadre elèctric, de III+N+T a 380/220 V. 50 Hz. 

 

 

13.2.8 Motors. 

 

▪ El responsable de la instal·lació elèctrica haurà de realitzar igualment les connexions 

dels motors d'acord amb els plànols i estàndards indicats. Els acabats, segellat, 

etiquetat i posada a terra hauran de ser executats de manera perfecta. 

 

▪ Quan el motor sigui lliurat en un sol bloc amb l'equip arrossegat (bombes, etc.), 

l'equip mecànic muntarà el conjunt sobre el suport i l'equip de electricitat realitzarà 

totes les connexions elèctriques del motor. 

 

▪ En el cas que, excepcionalment, el motor fos lliurat per separat, l'equip d'electricitat 

col·locarà el motor de manera aproximada, seguidament els mecànics s'encarregaran 

d'alinear-lo i acoblar-lo, i finalment l'equip d'electricitat realitzarà les connexions 

elèctriques, protegint les parts susceptibles d'oxidar-se amb grassa i precintant la 

caixa de borns. S'haurà de protegir convenientment el conjunt per evitar el 

deteriorament de les característiques elèctriques i mecàniques del motor. 

 

▪ Tots els motors hauran de revisar-se per a verificar l'absència de cossos estranys i 

d'humitat. Abans de la seva posada en marxa s'haurà de fer girar el rotor 

mecànicament per a assegurar-se que giri lliurament i en sentit correcte. 

 

▪ Per als motors proveïts d'una resistència escalfadora, i des del moment de la seva 

instal·lació, tan aviat com sigui possible, s'haurà d'alimentar aquesta resistència per 

a evitar condensacions de vapor d'aigua. 

 

 

13.2.9 Enllumenat. 

 

▪ L'enllumenat dels edificis es realitzarà per lluminàries fluorescent de 2x38w, 

d'estanqueitat IP-54. 
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▪ Es disposarà d'enllumenat d'emergència, en els casos d'escala i llocs, on per motius 

de seguretat sigui necessaris. 

 

▪ Els cables d'enllumenat aniran protegits per tub de PVC, convenientment suportats. 

 

▪ La connexió a les lluminàries serà mitjançant premsaestopes de doble tanca. 

 

 

13.2.10 Xarxa de terres. 

 

▪ La distribució principal de la xarxa de terres per la planta, es realitzarà per cable de 

coure nu de 50 mm2 i les seves derivacions als equips com a mínim de 16 mm2. El 

nombre de piques de terra i tipus serà segons s'indica en els plànols. 

 

▪ En els edificis de varies plantes el recorregut de la xarxa de terres a la planta baixa 

serà ensorrat a 500 mm. del paviment, essent la responsabilitat del contractista l'obrir 

i tancar les rases. La distribució a les plantes superiors del edifici discorrerà per les 

safates elèctriques amb cable de coure nu de 50 mm2. de secció. En cada elevació 

s'instal·larà una platina de coure de distribució. 

 

▪ Les connexions als equips seran  cargolades mitjançant terminals, permetent-se 

realitzar-les amb soldadura aluminotèrmica. 

 

▪ En les estructures metàl·liques de l'edifici, s'uniran dites armadures i es soldaran a 

elles els cables de terra, col·locant-se platines foradades per a realitzar connexions 

cargolades per les derivacions de línies de terra. 

 

▪ Serà responsabilitat del contractista la realització de les arquetes o instal·lació de les 

prefabricades., per a les presses de terra descrites en els plànols. 

 

▪ Les armadures o pantalles dels cables d'instruments es posaran a terra. 

 

▪ Les presses de terra hauran de verificar-se amb l'equip apropiat per a assegurar-se 

que tenen com a màxim una resistència òhmica de 5 ohms. 

 

▪ Si el cable de terra circula per una rasa comú amb els cables elèctrics, s'haurà 

d'estendre a un costat de la rasa de manera que sigui accessible sense tenir que tocar 

els cables elèctrics. 

 

▪ Les connexions als equips s'efectuaran mitjançant cargols de manera que es puguin 

desconnectar fàcilment per a verificar les resistències. En aquest sentit, els equips 

portaran els cargols adequats per a la posada a terra. 

 

▪ Els dispersors de la xarxa estaran construïts per picotes amb ànima d'acer i beina de 

coure de 18,3 mm. de diàmetre. A fi de poder verificar el valor de la resistència dels 

dispersors, el que permetrà tenir sempre sota vigilància als dispersors, 

independentment de la xarxa. 

 

▪ Per al correcte muntatge de les picotes de posada a terra, aquestes hauran de ser 

anivellades després del pas de les màquines que podrien danyar-les. També s'hauran 

de marcar correctament per a no perdre el seu emplaçament. 

 

▪ En el cas de que s'emplaçaren en zones on no estava previst, s'hauran de posar uns 

senyal d'avís i assegurar-se de la seva persistència entretant dura l'obra. 

 

▪ Qualsevol incompliment de les normes anteriors serà totalment imputable al 

contractista del muntatge de la posada a terra, així com els danys que poguessin 

produir-se. Aquests hauran de ser reparats o canviats a la completa satisfacció del 

Director d'obra, tant en el material, com mà d'obra, sense cap càrrec addicional per 

ATLL. 

 

▪ El contractista s'encarregarà de posar pasta aïlladora per a segellar totes les sortides 

de cable baix tub, segons indicació en els plànols de detall, així com les entrades de 

cables a la subestació a través dels tubs previstos. 

 

▪ El contractista realitzarà la posada a terra de les canonades de procés tal i com s'indica 

en els plànols corresponents i s'assegurarà sempre de la continuïtat de la xarxa de 

terra. 

 

▪ Per a les soldadures aluminotèrmiques indicades en els diferents plànols, s'haurà 

d'emprar motlles apropiats a cada cas, i el contractista no podrà utilitzar-los quan 
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estiguin deteriorats de tal manera que impedeixin realitzar les soldadures 

correctament. 

 

▪ S'haurà de tenir sempre en compte el parell galvànic existent quan s'hagin d'efectuar 

soldadures o emprar terminals bimetàl·lics. 

 

▪ Totes les proves s'efectuaran en presència del Director de l'obra, llevat indicació 

contraria d'aquest per escrit. S'haurà de preparar un protocol de proves i lliurar una 

còpia signada al Director d'obra. 

 

 

13.2.11 Cables. 

 

▪ Els cables que no estiguin protegits per conductes i que circulin en safates o rases 

seran d'aïllament sec. Els conductors seran d'ànima de coure. Els cables estaran 

protegits fins una alçada de 2,5 m. sobre el nivell de treball, i on estiguin exposats a 

qualsevol dany mecànic, estaran protegits amb tub que es segellarà en els extrems. 

 

▪ Per als cables que circulin en safata aèria, hauran de fixar-se cada metre i mig, com 

a mínim. Per als recorreguts verticals, la fixació es realitzarà cada 100 cm. Es posarà 

especial atenció en que la separació entre els cables de força segui d'un 25% del seu 

diàmetre. 

 

▪ Està absolutament prohibit entrecreuar els cables en els recorreguts. 

 

▪ La fixació dels cables s'efectuarà mitjançant cinta de PVC normalitzada, per a l'interior 

o l'exterior segons la utilització prevista. 

 

▪ L'instal·lador haurà de tenir cura molt especialment el muntatge dels premsaestopes. 

 

 

13.2.12 Identificació del calbejat. 

  

▪ Tots els conductors hauran d'identificar-se degudament d'acord amb l'esquema, i en 

cada extrem del cable es col·locaran etiquetes amb dispositius imperdibles i texts 

inesborrables. 

 

▪ Aquesta identificació serà d'aplicació en tots els documents, tant per al cablejat intern 

com per a l'extern. 

 

▪ La identificació es realitzarà mitjançant cinta d'alumini gravada a pressió. 

 

 

13.2.13 Tubs de protecció. 

 

▪ En instal·lacions sotmeses a possibles esforços mecànics i ensorrades en el sòl, 

s'utilitzaran conductes d'acer galvanitzat, sense soldadura i amb paret grossa, segons 

DIN 2440, i cargols rosca gas. 

 

▪ En les canalitzacions soterrades es prendran totes les precaucions necessàries per a 

evitar l'obstrucció dels conductes, netejant l'interior abans del fraguat del formigó i 

de la instal·lació dels cables. 

 

▪ En instal·lacions de conductes de paret grossa els cargols es pintaran amb dues mans 

de pintura antioxidant. 

 

▪ Per a cargolar i doblegar els conductes, l'instal·lador utilitzarà l'utillatge apropiat per 

a cada operació. Es prohibeix terminantment escalfar els tubs per a doblegar-los. 

 

▪ S'haurà d'eixamplar i polir la secció dels cables tallats per a evitar rebaves que podrien 

danyar els cables. 

 

▪ Tots els trepants provisionals hauran de tapar-se durant les obres. 

 

▪ Tots els conductes que no finalitzin a l'entrada en caixes, hauran de portar un broquet 

metàl·lic i segellar-se mitjançant pasta aïlladora o compound. 

 

▪ Per a la fixació del conducte, s'utilitzaran grapes d'acer galvanitzat. En el cas que hi 

hagués algun risc de corrosió, se les ho donarà una mà de pintura epoxi o bé es 

plastificaran per immersió. El seu tamany serà l'adequat per a que cerclin 

completament el conducte contra la superfície de recolzament. Aquestes grapes seran 
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d'una sola pota amb un o dos trepants segons les dimensions on es fixarà un cargol 

de 8 mm. de diàmetre, mitjançant una femella i una virola plana d'acer galvanitzat. 

 

▪ Les grapes de fixació del conducte es col·locaran, com a màxim, cada dos metres i 

com a mínim dos per tram. 

 

▪ L'instal·lador haurà d'utilitzar nivell i plomada per a que les seccions del conducte 

estiguin perfectament horitzontals i verticals. 

 

▪ Per a fixar les grapes a les caixes, quadres i equips en general, s'utilitzaran claus tipus 

SPIT o similars i femelles i viroles planes cadmiades, la secció de la qual vindrà 

indicada en els plànols, i que seran apropiades al pes de l'equip, però que mai podran 

tenir un diàmetre inferior a 6 mm. ATLL controlarà i donarà la seva aprovació a tots 

els entroncaments i els borns adequats en aquests cables. 

 

▪ No es podran admetre més de tres corbes de 90º en una mateix tram, i s'haurà de 

respectar el radi de corbatura mínim admès a l'estesa dels cables. 

 

▪ Per facilitar el pas dels cables, es podrà utilitzar pols de talc o similar, però mai pastes 

que continguin grasses o olis. 

 

 

13.2.14 Recorreguts de cables. 

  

▪ El recorregut per a cables es realitzarà d'acord amb els plànols normalitzats com son 

colzes, derivacions, suports, canvis de nivell, reduccions, etc., de manera que formin 

un conjunt apropiat i preconcebut. Quan no es disposi d'accessoris normalitzats, 

s'utilitzarà, adaptant-lo, el recorregut de cables existents en l'obra, posant especial 

atenció a les derivacions, ja que al retallar l'ala del recorregut, es podrà danyar e l 

cable. Els cargols que s'utilitzaran seran el menys cadmiats. 

 

▪ El suports hauran de ser apropiats a les característiques de la instal·lació i portaran 

al menys una mà de pintura antioxidant i dues capes d'acabat. 

 

▪ El nombre de suports de les safates serà l'indicat en els plànols , i en tot cas seran 

com a mínim dos per tram de safata, més els necessaris per a evitar les fletxes. 

 

▪ Els cables de mitjana tensió circularan en recorreguts independents de B.T. i estaran 

correctament senyalitzats. 

 

▪ Fins una alçada de 2,5 m., les safates es protegiran amb una coberta per a evitar 

qualsevol dany mecànic als cables. Però les safates no es protegiran sempre amb una 

coberta s'hi ha la més mínima possibilitat que els cables puguin resultar danyats. 

 

13.2.15 Acabats. 

  

▪ A mida que es vagi acabant el muntatge, l'instal·lador procedirà a la neteja dels 

accessoris instal·lats utilitzant els mitjans apropiats (neteja dels quadres mitjançant 

aspirador, grassa de protecció per als motors, pasta per el segellat, etc.) i tenir cura 

de la seva conservació fins al moment de la recepció. 

 

▪ Així mateix haurà de retirar tot el material restant, tornant-lo als magatzems i 

netejant l'entorn de les deixalles i restes de la instal·lació. 

 

 

13.2.16 Utillatge. 

  

▪ L'instal·lador facilitarà als seus operaris els utensilis apropiats per al muntatge, a fi de 

no danyar el material o la part de l'equip a instal·lar. Així mateix, haurà de 

subministrar tots els elements necessaris per a la seguretat del personal, d'acord amb 

les normes vigents. 

 

▪ Entre els utensilis especials que l'instal·lador haurà de tenir en l'obra, s'hi compten 

els següents: 

 

- Corbatures per a conductes rígids, manuals o hidràulics, fins a 4" de diàmetre. 

- Corbatures per a conductes de paret prima. 

- Tenalles manuals i hidràuliques per als terminals de pressió. 

- Fileres per a roscat dels conductes, fins 4" de diàmetre i trepadores de fins 2" de 

diàmetre. 

- Equip autònom de soldadura elèctrica. 

- Polipast, etc. 
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- Equips generadors d'energia elèctrica per a utilitzar en cas de necessitat. 

- Equip per a soldadura de cables. 

- Trepadores elèctriques per a broques de fins a 1/2". 

- Variat de barrines, broques i trepadores SPIT HILTI o similars. 

- Quadres provisionals per a l'utilització en l'obra. 

- Bastides i escales. 

 

▪ La Direcció de l'obra es reserva el dret de refusar qualsevol eina que per les seves 

característiques o estat no compleixi correctament les seves funcions o pugui danyar 

el material. 

 

 

13.2.17 Instruccions per a proves i posada en marxa. 

  

▪ Les proves i verificacions de la instal·lació elèctrica es realitzaran d'acord amb les 

instruccions i normes indicades en els documents contractuals, i les instruccions 

contingudes en el present article, que son : 

 

- Verificació dels diferents elements que composen la instal·lació elèctrica així com 

el grau d'acabat de les proves particulars de materials, fixació, característiques 

elèctriques, etc. 

 

- Proves de funcionament independents per a cada element que composa la 

instal·lació així com a prova del conjunt de la instal·lació. 

 

▪ Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran 

realitzades pel contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, deixant 

constància per escrit de la data, de les operacions realitzades i dels resultats 

obtinguts. Aquest document haurà de portar la indicació "Vist i Plau" de la Direcció 

d'obra. 

 

▪ Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre Responsable 

o el Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics del contractista qui 

tindrà la responsabilitat del funcionament correcta de la instal·lació, força, 

enllumenat, xarxa de terres, posada en funcionament dels cables elèctrics i de tots 

els quadres i equips instal·lats. 

 

▪ L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els assaigs 

requerits per la Direcció d'obra. 

 

▪ La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de l'instal·lador. 

 

▪ L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la instal·lació o 

materials subministrats per ell. 

 

 

13.2.17.1 Instruments i equips per a la inspecció i proves. 

 

▪ Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser 

subministrades per l'instal·lador, podem destacar: 

 

- Voltímetres i amperímetres 

- Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per al mesurament en diferents 

punts. 

- Amperímetre de pinça 

- Ohmmetres  

- Compte-revolucions 

- Mesurador d'aïllament de 500V i 1000 V 

- Equips de comunicació 

- Mesuradors de resistència de terra 

- Decibelímetres 

- Luxómetres per a mesurar el nivell d'enllumenat 

- Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 

- Indicador de sentit de les fases i camp giratori 

 

 

13.2.17.2 Instal·lacions d'enllumenat. 

 

Les instal·lacions i proves a realitzar son les següents: 

 

▪ Comprovar si tot el material instal·lat acompleix amb els requisits exigits per a la zona 

on està emplaçat, així com amb les condicions ambientals. 
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▪ Comprovar d'acord amb els plànols aprovats, els valor i les característiques dels 

interruptors automàtics, els fusibles, el dimensionat dels cables, el nombre de circuits 

i si la seva càrrega està ben equilibrada. 

 

▪ Verificar l'estanqueitat dels premsaestopes de les juntes de goma de les caixes de 

distribució i de tot el material emprat per a la instal·lació exterior. 

 

▪ Verificar l'emplaçament de les armadures i la seva posada a terra. 

 

▪ Inspeccionar el sistema de posada a terra de les caixes de distribució, picots, 

armadures, etc. 

 

▪ Mesurar la resistència d'aïllament de cada circuit abans de col·locar les bombetes. 

Com a norma general el valor mínim és de 500.000 ohm en terra. 

 

▪ Mesurar amb luxómetre el nivell  d'il·luminació de les diverses zones de treball, 

comprovant si aquestes no son inferiors a les estipulades a les normes vigents per a 

cada tipus de treball. 

 

▪ Verificar la tensió de cada pressa d'enllumenat, assegurant-se que la posició relativa 

de la connexió de la fase i del neutre, en donar-se el cas, sigui la mateixa per a totes 

les preses instal·lades. 

 

▪ Verificar la caiguda màxima de tensió en el punt més allunyat de cada circuit. 

 

 

13.2.17.3 Instal·lació a terra. 

 

Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 

 

▪ Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb les 

instruccions i normes indicades en els plànols del projecte. 

 

▪ Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als elèctrodes. 

 

▪ Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva resistència 

de terra. 

 

▪ Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de terra el 

valor de la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes vigents. 

 

 

13.2.17.4 Instal·lació de força. 

 

Motors asíncrons : 

 

S'ha de suposar que tot els controls mecànics (alineació, acoblament, entreferro, etc.) han 

sigut correctament realitzats durant el muntatge dels motors. 

 

▪ S'haurà de realitzar un mesurament de la resistència d'aïllament amb un Megger de 

com a mínim 500  V per als motors de 400 V, en el bobinat i d'aquest amb relació a 

la massa sense connectar els cables d'alimentació. 

 

▪ S'haurà de controlar mitjançant un Megger l'eficàcia de la posada aterra de 

l'armadura. 

 

▪ S'haurà de controlar el nivell d'oli o engreixat dels coixinets, i assegurar-se de que 

l'oli o el greix corresponguin exactament a l'indicat pel fabricant. 

 

▪ S'haurà de verificar si les proteccions del motor s'han realitzat durant el muntatge del 

quadre d'alimentació i d'acord amb els valors nominals que figuren a la placa de 

característiques del motor. 

 

Les proves indicades seguidament s'efectuaran amb les següents condicions: 

 

▪ Els interruptors de totes les sortides estaran en posició "Obert", excepte el que 

alimenta al motor sotmès a prova. 

 

▪ Totes les sortides que la necessiten es posaran en posició "Extret" i el seccionador 

de posada  a terra. 
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Aquestes mesures es prenen per evitar que es connectin receptors no sol·licitats per una 

errònia identificació dels cables de control, el que podria ésser perillós. De donar-se el cas, 

les sortides no sotmeses a prova podrien bloquejar-se amb cadenat. 

 

▪ Verificar, amb una arrencada superior a 10 segons el sentit de rotació del motor, 

utilitzant els comandaments locals. 

 

Posar-se en contacte amb el responsable de la part mecànica per a saber si 

aquesta prova pot realitzar-se amb la màquina accionada i acoblada 

mecànicament al motor. 

 

Si és necessari invertir les fases, aquesta operació haurà de realitzar-se en la 

caixa de borns del motor, de manera a seguir la norma evident de seqüència de 

fase i del codi de colors dels conductors, establert per a tot el sistema elèctric del 

complexa. 

 

▪ Si el sentit de rotació és correcte, s'haurà de verificar la intensitat i el temps 

d'arrencada, controlant les vibracions, el soroll, l'estat dels coixinets, la 

temperatura, etc. 

 

 

13.2.17.5 Quadres elèctrics. 

 

S'hauran de realitzar les operacions següents: 

 

▪ Procedir a la verificació mecànica del quadre, controlant el tensat dels cargols, la fàcil 

extracció dels aparells, la eficàcia dels bloqueigs mecànics, l'absència de cossos 

estranys, la eficàcia de la posada a terra del quadre. Així mateix, s'haurà de 

comprovar que totes les connexions estiguin convenientment fixades, bé en les barres 

bé a cada compartiment. 

 

▪ Comprovar la resistència de massa dels circuits principals amb un Megger de 500 V 

per als motors de 400 V. La prova s'efectuarà amb els interruptors tancats, els equips 

electrònics desconnectats i abans de realitzar les connexions anteriors. 

 

▪ Per als quadres compostos per varies columnes, les resistències no hauran de ser 

inferiors a 40 Megaohms. 

 

▪ Comprovar les proteccions del circuit de comandament general i en particular les de 

cada alimentació. 

 

▪ Posar sota tensió l'alimentació dels circuits auxiliars i efectuar un control de l'eficàcia 

dels comandaments elèctrics locals, del funcionament de les llànties del quadre, la 

seqüència de maniobra, els temps, els desplaçaments, etc. 

 

 

13.2.17.6 Cables per a 380 V. 

 

S'hauran de comprovar els cables amb les seves terminals, quan estiguin a punt d'entrar en 

servei. Es desconnectaran dels equips corresponents (quadre, motors, etc.) i els seus borns 

s'aïllaran del terra. 

 

▪ Prova de resistència d'aïllament 

 

Aquesta prova s'efectuarà amb un Megger de 500V com a mínim. S'haurà de 

comprovar que la resistència per quilòmetre de cable mitjà en l'obra sigui igual a 0,4 

vegades la resistència mitja en el laboratori del fabricant. 

 

▪ Els cables d'enllumenat es verificaran amb un multímetre per a detectar l'existència 

de posada a massa del sistema. 
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13.3 Plec d’especificacions tècniques pel muntatge d’instrumentació i control.  

 

13.3.1 Objecte. 

  

La present especificació te per objecte definir els requeriments exigits dels materials i criteris 

de muntatge d'instrumentació i control a realitzar en les instal·lacions. 

 

 

13.3.2 Camp d’aplicació. 

  

La present especificació és aplicable al conjunt de totes les instal·lacions connectades a la 

xarxa regional d'abastament d'aigua, anomenat SISTEMA TER-LLOBREGAT el qual és 

gestionat i coordinat per AIGÜES TER-LLOBREGAT, com a identitat de dret públic de la 

Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia. 

 

 

13.3.3 Abast. 

  

L'abast de les prestacions estarà indicat en els documents del Contracte. Com a norma general 

i llevat d'indicació contraria en el contracte i/o en els seus annexes, formaran part de l'abast 

d'aquesta especificació el subministra de materials auxiliars de muntatge que completen el 

subministrament per ATLL, així com l'utillatge, els equips necessaris de muntatge, i els 

instruments de mesura i control. 

 

 

13.3.4 Normes i reglaments. 

  

Tant els instruments de mesura com els de regulació i control seran subministrats d'acord 

amb la present especificació: 

 

Els següents documents hauran de ser considerats com a regles formant part integrant de la 

present especificació essent preses com a guia les següents: 

 

▪ Reglament electrotècnic per a baixa tensió (ministeri d'Indústria i Energia) 

 

▪ American Petroleum Institute 

 

▪ API-RP520 Design and Installation of Pressure Relieving  

Systems. Parts I i II 

 

▪ API-RP521 Guide for Pressure Relief and Depressure Systems. 

 

▪ API-RP525 Testing Procedure for Pressure -Relieving Devices,  

Discharging- Against variable back pressure. 

 

▪ API-Std-526 Flanged Steel Safety Relief Valves 

 

▪ API-RP550 Manual on Installation of Instruments and Control  

Systems. Parts I i II.  

 

Part I Process Instrumentation and Control 

 

Section 1 Flow 

Section 2 Level 

Section 3 Temperature 

Section 4 Pressure 

Section 5 Automatic Controllers 

Section 6 Control Valves and Positioners 

Section 7 Transmission Systems 

Section 8 Seal. Purges and Winterising 

Section 9 Air supply Systems 

Section 10 Hydraulic Systems  

Section 11 Electrical Power Supply 

Section 12 Instruments Panels 

Section 13 Alarms Protective Devices 

 

Part II Process Stream Analysers 

 

▪ API-Std1101  Method for Measurement liquids 
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▪ API-RP2000  Guide for Venting Atmospheric and Low Pressure  

Storage Tanks 

 

▪ American society of mechanical engineers : 

 

ASME Section I i VIII 

 

ASME Power Test Code 19.5 

 

▪ Institute Standards of American (I.S.A.):  

 

'Recommended Practices and Standards' per a la 

instrumentació. 

 

▪ American National Standard Institute :  

 

AINSI B2-1, B15-5, etc. 

 

▪ Commision Electro-Technique Internationale C.E.I. 

 

En cas de divergència entre aquests documents i la present especificació, serà aquesta última 

la que haurà de considerar-se. 

 

 

13.3.5 Muntatge d’instrumentació. Definició. 

  

El muntatge d'instrumentació pròpiament dit es considera dividit en els següents apartats : 

 

▪ Instal·lació d'instruments a procés. 

▪ Instal·lació d'instruments d'equips. 

▪ Instal·lació de cablatge i safates per la instrumentació i el control. 

▪ Interconnexió de senyals d'instruments i control d'equips. 

▪ Quadres d'interconnexió per a instrumentació. 

▪ Quadres de control. 

▪ Comprovació, proves i calibratge. 

 

 

13.3.5.1 Instal·lació d’instruments de procés. 

  

El contractista instal·larà tots els instruments i els seus accessoris especificats en els 

documents contractuals que se li adjunten. 

 

Resta exceptuada, la col·locació d’aquells instruments que formen part integral de la canonada 

o recipients, tal com, vàlvules de control, rotàmetres, mesuradors de cabal electromagnètics, 

computadors,  disc de ruptura, vàlvules de seguretat, etc. No obstant serà responsabilitat del 

contractista vigilar i comprovar la seva col·locació correcta i l’estat, posició de les presses 

d’aigua en les plaques d’orifici, sentit correcte del fluid, verticalitat dels nivells, en general 

tots els extrems especificats per la resta d’instruments i que siguin aplicables. 

 

Aquells accessoris tal com, filtres reductors, convertidors, posicionadors, vàlvules solenoide, 

etc., subministrats per separat, hauran de ser muntats, suportats i connexionats pel 

contractista. 

 

El contractista comprovarà tots els materials i en especial els instruments quan li siguin 

lliurats. Aquells que estiguin danyats, haurà de comunicar-lo immediatament a la direcció 

d’obra. 

 

És responsabilitat del contractista l’ensamblatge tant mecànic com elèctric d’aquells 

instruments i accessoris, que qualsevol raó, els siguin lliurats sense ensamblar. 

 

El contractista haurà de netejar i protegir convenientment aquelles parts dels instruments o 

accessoris que s’hagin oxidat o espatllat durant el transport. Haurà de mantenir tapades totes 

les connexions dels instruments, per a protegir-les de l’entrada de brutícia. 

 

EL contractista haurà d’executar els petits treballs de demolició o de paleta que siguin 

necessaris per a la instal·lació d’instruments i els seus accessoris. 

 

 

▪ Emplaçament d’instruments. 

 

Els instruments es muntaran en posicions que satisfacin com a mínim els següents requisits: 
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▪ Precisió de la mesura 

▪ Bona accessibilitat 

▪ Visibilitat en instruments indicadors. 

▪ Reducció al mínim dels trams calents. 

▪ Uniformitat de la instal·lació 

▪ No dificultar l'accés a la manipulació d'altres elements de la instal·lació 

 

Els indicadors locals, tal com els manòmetres, mesuradors, transmissors de cabal, etc., 

hauran de ser accessibles i poder llegir-se des del terra o una plataforma i si s'utilitzen per a 

control manual, hauran de ser visibles des de la vàlvula o l'element de control manual 

corresponent. 

 

Tots els instruments locals hauran de ser accessibles, des del terra, plataformes i escales fixes 

o portàtils. 

 

En general es posarà especial atenció en no suportar cap instrument sobre línies, vàlvules o 

equip que estigui subjecta a vibracions. 

 

Es procurarà emplaçar els instruments el més allunyat possible de purgues, drenatges, 

clavegueram, etc. 

 

 

▪ Tubs de connexió d’instruments. 

 

El contractista subministrarà, instal·larà, connectarà i suportarà tots els tubs i accessoris, 

vàlvules, manifols, etc. que fossin necessaris per a la instal·lació dels instruments, essent 

aquesta classificada en les següents categories: 

 

▪ Tubs de connexió al procés. 

▪ Tubs d'alimentació d'aire per instruments pneumàtics 

▪ Tubs de senyal d'instruments per instruments pneumàtics 

 

Quan estiguin reunits diversos trams del tub horitzontal, aquests s'agruparàn dins el possible 

un sobre l'altre, en un pla vertical. Es procurarà que el recorreguts dels tubs tinguin el mínim 

de canvis de direcció i que l'aspecte de la instal·lació sigui el més agradable possible. 

 

Els tubs capil·lars dels diferents sistemes, tindran recorreguts separats de la resta de les 

conduccions i seran suportats de manera continua mitjançant angulars, col·locant-los per a 

major protecció a la part anterior dels mateixos i grapats amb una separació màxima de 0,5m. 

entre grapes. 

 

 

▪ Tubs de connexió d’instruments a procés. 

 

La connexió dels instruments a procés es realitzarà a partir i mitjançant una vàlvula de tall a 

la canonada de procés o equip. La connexió dels instruments es realitzarà segons els criteris 

indicats en els documents o normes a aplicar. 

 

Després del muntatge i abans dels connexionats tots els tubs es bufaran amb aire net i sec, 

que haurà de proveir el contractista. Quan els extrems dels tubs no hagin de ser connectats 

immediatament, seran taponats per evitar l'entrada de brutícia. 

 

Totes les connexions cargolades seran separades i verificades amb cura, col·locant en 

cadascuna d'elles al segellador de rosques adequat a les condicions del servei. 

 

Quan s'utilitzin accessoris de compressió, aquests seran instal·lats en estricte acord amb les 

instruccions del fabricant. 

 

El nombre d'unions als tubs, haurà de ésser reduït al mínim possible i consistent amb una 

bona pràctica per facilitar-ne el manteniment. 

 

Les canonades de connexió d'instruments al procés tindran una pendent mínima d'un deu per 

cent i haurà de ser pressa des de la connexió al procés per a líquids, vapor d'aigua i gasos 

humits o fàcilment condensables i vers la connexió al procés per a gasos; tot això sempre que 

no s'hagi d'instal·lar potes de condensació o de ventilació. 

 

Es donarà especial atenció al situar els ventejos i drenatges, per a que aquests restin en el 

punt més alt o més baix de la instal·lació respectivament. 

 

Es procurarà que els tubs de connexió al procés siguin el més curts possibles, essent 

consistents amb l'accessibilitat als instruments. 

 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

127 
    

 

▪ Suports d’instruments. 

 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent aquests de la 

configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'instrument. Aquests suports seran 

prefabricats de construcció amb perfils de ferro, soldats per fixació a terra o paret segons les 

necessitats i posteriorment desbastats amb raig de sorra recoberts amb una capa 

d'imprimació i dos d'acabat amb pintura epoxi o similar. 

 

 

13.3.5.2 Instal·lació d’instruments d’equips. 

 

Resten inclosos tots els treballs necessaris per conjunt d'instal·lació d'instrumentació i control, 

així com la verificació i comprovació que es requereixin amb aquells instruments subministrats 

formant part d'un conjunt o equip compacta, com compressors, dipòsits antiariet, etc. 

 

 

13.3.5.3 Instal·lació de calbejat i safates.   

 

▪ Suports. 

 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent aquests de la 

configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'amplada de safata, caixes de distribució, 

diàmetre de tub, etc.. Aquest suports seran prefabricats de construcció amb perfils de ferro, 

soldats i posteriorment desbastats amb raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i 

dos d'acabat amb pintura epoxi o similar. 

 

Els suports es fixaran a estructures fixes metàl·liques, de formigó, parets, sòl, etc., utilitzant 

els mitjans de fixació més adequats per a cada cas s'indiquin i s'aprovin. Com a regle general 

seran: soldats a les estructures metàl·liques amb perns d'expansió (Spit-rock) sobre 

estructures de formigó. 

 

En cap cas es col·locaran grapes o es soldaran suports a canonades o equips. Qualsevol 

negligència en aquest sentit serà imputable al contractista; Essent completament càrrec seu 

la reposició de tots els elements danyats, així com la mà d'obra corresponent. En cas de 

necessitat imperiosa s'obtindria prèviament permís de la direcció d'obra. 

 

Els suports es dimensionaran de tal manera que existeixi una distancia mínima de 150mm. 

Entre l'extrem suport i l'element de fixació del suport, amb l'objecte de poder facilitar els 

treballs de pintura, etc. 

 

Cap element de les estructures serà barrinat, esborrancat o tractat amb bufador sense 

l'autorització específica de la direcció d'obra. 

 

En la mida del possible s'agruparan en un sol suport les canalitzacions paral·leles. 

 

Es procurarà evitar la fixació de suports i conseqüentment safates, tubs, etc. a equips o 

canonades que per excessiva vibració, o fenòmens de dilatació puguin danyar els tubs i en 

general qualsevol canalització d'instruments. Igualment s'evitarà la subjecció a equips el 

manteniment del quals impliqui freqüentment desmuntatge. 

 

 

▪ Safates i tubs de protecció per a instrumentació. 

 

La construcció de les safates serà de PVC amb tapa. 

 

Les safates s'instal·laran en posició horitzontal, a no ser que s'indica altre cosa en els plànols, 

amb el fi d'evitar possibles danys a tubs de senyals pneumàtica, cables, etc. 

 

A no ser que existeixin raons particular d'espai, les safates es dimensionaran per una reserva 

del 50% necessari, de tal manera que el grapat dels cables estesos que s'hagin de col·locar 

s'instal·lin en una sola capa. 

 

En aquells casos en que les safates portin al mateix temps conduccions de molts diferents 

diàmetres, el grapat es farà de tal manera que es subjectin per igual tots els elements. 

 

En cap cas es muntaran les safates per sota de tubs d'aigua o de procés, evitant en el possible 

la inundació interna d'aigua per dites safates. 

 

Els tubs de protecció podran ser de PVC en els llocs a on no es prevegi cap possibilitat de 

cops, substituint-los en aquest cas per metàl·lics en tractament contra corrosió. 

 

Els tubs de protecció dels cables s'instal·laran en els trams rectes, protegint els extrems dels 

tubs per broquets de protecció. 
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▪ Cables per a instrumentació. 

 

Les fabricacions i característiques dels cables per instrumentació es basarà en la normativa 

UNE, distingint com a regla general les següents: 

 

▪ Senyals d'instruments a 4-20 mA. 

▪ Senyals digitals a 24 Vcc d'instruments. 

▪ Alimentacions a instruments a 24 Vcc i 220 Vac 

 

El color de la coberta en els cables de senyal analògica de 4-20 mA. serà de color gris. 

 

Les cobertures dels cables d'instrumentació seran de PVC autoextingibles. 

 

El contractista realitzarà els treballs d'instal·lació dels cables tenint cura de que estiguin ben 

pentinats. 

 

Abans de la seva connexió als instruments o l'aparellatge s'hauran de preparar les puntes dels 

cables, identificant-les amb marques permanents, havent realitzat anteriorment el timbrat 

dels mateixos per evitar possibles errades. 

 

La connexió  als instruments i/o l'aparellatge es realitzarà mitjançant premsaestopes de doble 

tanca de PVC. 

 

Les llargades dels cables mostrades en els plànols son aproximades, per tant el contractista, 

abans de realitzar el treball, farà un replanteig previ abans de retallar els mateixos, havent 

de deixar marge suficient en els extrems per a efectuar les connexions. 

 

Les diverses llargades que es tallen de les bobines, es seleccionaran convenientment a fi 

d'evitar malbarates indegudes. 

 

 

13.3.5.4 Quadres d’interconnexió i control. 

 

El contractista haurà d'instal·lar en l'emplaçament , indicat per la Direcció d'obra d'ATLL, els 

armaris d'interconnexió i control i connectar tots els cables, multicables i interconnexions amb 

altres equips. 

 

En el cas que els quadres d'interconnexió i el de control vinguessin o estiguessin separats, el 

contractista haurà de fer el seu acoblament, si els armaris dits son del mateix fabricant. 

 

 

13.3.6 Comprovació, proves i calibratge. 

 

13.3.6.1 General. 

 

Tot el personal necessari per a efectuar les proves, comprovacions, preajustament i calibratge 

dels instruments , serà a càrrec del contractista , així com el material i l'equip que es 

requereixi per a les mateixes. 

 

Abans del muntatge , el contractista comprovarà tots els instruments i els seus components, 

per a assegurar-se de que compleixen amb les especificacions i les fulles dades dels mateixos 

, i que no han patit danys durant el transport o per a qualsevol altra causa. 

 

Una vegada muntats i connexionats els instruments i els seus accessoris , el contractista 

haurà de portar a terme totes les proves necessàries ; amb el fi de que la direcció d'obra 

determini si els instruments i els seus sistemes amb el servei que els ha sigut assignat. 

La direcció d'obra es reserva el dret de presenciar les proves , havent el contractista d'avisar 

amb una setmana d'antelació del programa de les mateixes , amb l'objecte d'aconseguir 

l'aprovació i l'autorització del mateix. 

 

Els procediments que descriurem posteriorment cobreixen els requisits mínims exigits al 

contractista. Qualsevol altre procediment no descrit i que hagi d'utilitzar-se , haurà de comptar 

amb l'aprovació de la direcció d'obra.  

 

Per als treballs descrits en aquest apartat , el contractista emprarà només mà d'obra i 

supervisió molt especialitzada i qualificada per una llarga experiència i entrenament. 
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Els procediments per al calibratge estan definits amb detall més endavant ; de totes maneres 

la intenció és la que el contractista verifiqui que cada instrument compleixi la seva funció per 

a mesurar , indicar, registrar, controlar, etc., dins de les toleràncies garantides pel venedor. 

 

Tot l'equip requerit per a calibrar i ajustar els instruments , haurà de ser adequat per a que 

aquestes restin funcionant dins de les toleràncies garantides pel venedor. 

 

Per a cada instrument o sistema de control , el contractista mantindrà al dia el registre , 

mostrant clarament l'estat en que es troben les proves i el calibratge dels mateixos. Dit 

registre estarà disponible en qualsevol moment del treball, per a ser comprovat per el director 

d'obra. El format que s'usarà per al mateix, es sotmetrà a prèvia aprovació de ATLL. En dit 

registre s'inclouran  els ajustaments de les alarmes , interruptors de parada d'emergència , 

etc. Aquest registre serà disponible d'una manera ordenada i neta i serà lliurat a al direcció 

d'obra a la finalització del treball. 

 

 

 

És responsabilitat del contractista el comprovar els següents punts : 

 

▪ Tots els tubs, instruments , accessoris . etc., han d'estar convenientment suportats. 

 

▪ Tots els suports , caixes, cabines , etc., han d'estar complerts sense manca de juntes 

, cargols , ni cap element de fixació. 

 

La detecció de fuites en les línies d'alimentació d'aire, es farà amb aigua sabonosa , mantenint 

la pressió en les línies com a mínim 15 minuts. Resten inclosos en aquestes proves tots els 

accessoris i les vàlvules . 

 

Tots els sistemes per a les preses de procés, seran sotmesos a proves hidràuliques, seguint 

les instruccions de la direcció d'obra. 

 

Totes les línies d'instruments, tant les preses del procés com l'alimentació d'aire o senyal 

seran  bufades en aire abans que l'instrument sigui connectat i posat en servei. 

 

 

13.3.6.2 Calibratge. 

 

▪ General. 

 

Els instruments indicadors i registradors , seran calibrats pels contractistes al 0,10.50 i 90 % 

del marge de mesura. Els transmissors i els receptors seran calibrats independentment. La 

calibració s'efectuarà en dues direccions , és a dir pujant i baixant els valors per a comprovar 

que la histèresi està dintre de toleràncies i en cas negatiu corregir-la. 

 

 

▪ Instruments per mesura de cabal. 

 

▪ Els transmissors de pressió diferencial seran calibrats abans de la seva instal·lació 

amb manòmetres d columna d'aigua(o mercuri , segons convingui),al 0 , 10, 50 i 90 

%del marge de mesura. Per a comprovar el senyal de sortida s'usarà un manòmetre 

de precisió. 

 

▪ Els rotàmetres seran comprovats abans de la seva instal·lació per a assegurar-se de 

que: els bloquejadors dels transports s'han desmuntat , els flotant està instal·lat 

correctament i que pugui moure's lliurament. 

 

▪ Tots els rotàmetres transmissors i indicadors , en els quals el flotant no sigui visible , 

seran calibrats posicionant manualment el flotant a l'alçada requerida i ajustant 

l'indicador o la sortida del transport . 

 

▪ Els mesuradors de desplaçament positiu seran comprovats abans de la seva 

instal·lació en el que es refereix a la seva operabilitat  mecànica. 

 

▪ Els mesuradors magnètics i mesuradors de massa seran comprovats seguint les 

característiques i instruccions del fabricant. 

 

 

▪ Instruments per mesura de nivell. 

 

▪ Els interruptors de nivell tipus flotador , seran comprovats introduint  aigua en la  

camera dels mateixos i observant l'acció del flotant ,així com la de l'interruptor . 
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▪ Els nivells de vidre seran comprovats per a assegurar-se  que estan nets i que són 

visibles, així com la correcta instal·lació dels il·luminadors (si els hagués). 

 

▪ Els nivells capacitius, de llengüetes i paletes seran comprovats , seguint les 

característiques i les instruccions del fabricant en cada cas. 

 

▪ Els mesuradors per als ultrasons seran comprovats seguint les característiques del 

fabricant. 

 

 

▪ Instruments per mesura de pressió. 

 

▪ Els transmissors  de pressió i pressió diferencial , així com els convertidors , seran 

calibrats abans de la seva instal·lació al 0, 10, 50 i 90% del marge de mesura, 

utilitzant per això una balança manomètrica. Per a comprovar el senyal de sortida 

s'usarà un manòmetre de precisió. 

 

▪ Els transmissors de pressió i pressió diferencial previstos per ser utilitzats a una 

temperatura superior a la ambiental i equipats amb diafragmes separadors ,seran 

calibrats d'operació. Per això s'utilitzarà un bany d'oli a temperatura controlada. 

 

▪ Els interruptors  de pressió locals , i presostats seran calibrats en el banc i ajustats al 

seu valor de disparament. 

 

▪ Els controladors de pressió locals ,amb un manòmetre de precisió i fent servir aire sec 

o nitrogen com a font de precisió . 

 

▪ Els manòmetres tipus tub de Burdon ,seran calibrats abans de la seva instal·lació . 

 

▪ Els manòmetres tipus diafragma ,seran calibrats contrarestant-los amb un 

manòmetre de columna d'aigua al 0,10, 50 i 90% del marge de mesura. 

 

 

▪ Instruments per mesura de temperatura. 

 

▪ Els instruments de temperatura tipus bulb seran calibrats usant un bany de 

temperatura controlada. 

 

▪ Transmissors i controladors seran comprovats al 0, 10, 50 i 90% del marge de 

mesura. 

 

▪ Els interruptors de temperatura seran ajustats al seu valor d'actuació i comprovada 

la seva acció correcte, diferencial i de conformitat amb especificacions. 

 

▪ Els termòmetres bimetàl.lics no es calibraran , però l'agulla serà ajustada marcant la 

temperatura ambient. 

 

▪ Els transmissors de temperatura del senyal  electrònic , seran ajustats conforme a les 

característiques i instruccions del fabricant.  

 

 

▪ Vàlvules de control. 

 

▪ Totes les vàlvules de control es comprovaran per a verificar que compleixen amb les 

especificacions. 

 

▪ Totes les vàlvules de control pneumàtiques, tipus diafragma o pistons seran mogudes 

pneumàticament, fent servir un reductor de pressió i un manòmetre. 

 

▪ Tant en les vàlvules de control del tipus pneumàtiques o elèctriques, es comprovarà 

l'acció de la vàlvula, carrera, grau d'hermeticitat del seient i rang del ressort per a 

confirmar que estan d'acord amb la placa de característiques i amb les especificacions 

de cadascuna d'elles. 

 

▪ Els posicionadors seran calibrats sobre la vàlvula i d'acord amb les dades de la placa 

de característiques i amb les especificacions. Es comprovarà en les vàlvules 

pneumàtiques que el by-pass està bloquejat o no existeix en aquelles vàlvules, 

l'actuador de les quals requereix un senyal diferent de 0, 2 .. 1 bar efectiu. 

 

▪ Es comprovarà el bon funcionament dels accessoris muntats sobre la vàlvula, com el 

comandament manual, finals de carrera, vàlvules pilot, etc. 

 

 

▪ Controladors locals. 
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▪ Els controladors tipus receptor pneumàtic , que vagin muntats en camp, seran 

comprovats en taller abans de la seva instal·lació, en el que respecta a la seva 

operació correcta i calibrat el zero, 10, 50, i 90% del marge de mesura. Els 

ajustaments estaran d'acord amb les instruccions del venedor i inclouran la 

comprovació del alineament del controlador. 

 

▪ Els controladors directament connectats al procés, poden ser calibrats en camp, amb 

un equip portàtil. Les comprovacions i calibratges estaran d'acord amb l'indicat en el 

punt anterior. 

 

 

▪ Armaris d’instruments d’equips. 

 

▪ Seran comprovades totes les etiquetes dels instruments, per a que els gravats dels 

mateixos siguin els correctes. 

 

▪ Es comprovaran tots els instruments emplaçats en els equips mecànics i els seus 

armaris de control per assegurar-se que responen a l'especificat, comprovant-se les 

senyals i les alimentacions. 

 

 

▪ Instruments especials. 

 

▪ Tots els instruments especials no esmentats específicament, seran comprovats en el 

que es refereix a l'instal·lació correcta seguint les especificacions d'instruments i les 

instruccions del venedor. 

 

▪ Tots els instruments seran calibrats d'acord amb les instruccions dels venedors. En 

cas que es requereixi de la presencia de personal qualificat del fabricant d'algun tipus 

d'instrument, els treballs de comprovació i calibratge seran realitzats sota la direcció 

de dit personal. 

 

 

▪ Connexions d’instruments. 

 

▪ Aquestes proves estaran completades amb anterioritat a la prova funcional de cada 

sistema. 

 

▪ Tot el cablatge d'instruments serà comprovat per a verificar la continuïtat i l'aïllament 

de terra, fent servir un megger de 500 Volts. Les proves es faran amb els instruments 

desconnectats. També es comprovarà que tot el connexionat està d'acord amb els 

plànols. En els multicables, cada conductor serà comprovat respecte a tots els restants 

i a la pantalla o armadura si la porten. El mínim valor acceptable d'aïllament a terra 

és de 15 megaohms. 

 

 

▪ Vàlvules de seguretat. 

 

▪ Dins dels dies anteriors a la posada en marxa, totes les vàlvules de seguretat seran 

provades en el que es refereix a pressió de disparada i a pèrdues. 

 

▪ La pressió de disparament serà ajustada dins del 1% de la pressió de disparament en 

fred. La pèrdua màxima admissible al 90% de la pressió de disparament mitjançant 

un tubing 5/16" O.D. X 0,035" de gruix de paret amb pressió de 13 mm columna 

d'aigua, serà de 40 bombolles/minut per a orificis G a T.  

 

▪ Aquesta prova serà efectuada immediatament després que la vàlvula hagi tancat. 

Quan la pressió de disparament és per sota de 3,5 bar manomètrics, la prova de 

pèrdues s'efectuarà a 0,35 bars per sota de la pressió de disparament. Es deixarà el 

temps suficient per a permetre que el cos de la vàlvula es pressuritzi a 30 mm. 

columna d'aigua. 
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13.4 Instruments. 

 

La instrumentació de camp a instal·lar tindrà les següents característiques. 

 

13.4.1 Mesura de pressió. 

 

 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ: 

 

▪ Funció :    transmissor 

▪ Caixa :     STD 

▪ Muntatge :    suport ( canonada de 2") 

▪ Protecció :    NEMA  4 X  

▪ Alimentació :    24 Vcc 

▪ Sortida :    4-20 ma  ( 2 fils) 

▪ Servei :     pressió absoluta 

▪ Cos :     acer al carbó 

▪ Tipus element :    diafragma 

▪ Material :    316-L SS 

▪ Rang ajustament :   segons procés xx [Kg/cm2] 

▪ Pressió màxima :   segons procés xx [Kg/cm2] 

▪ Fluid :     aigua 

▪ Connexió a procés :   1/2" NPT 

▪ Amortiguació:    ajustable 

▪ Bus de comunicació   Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 

 

 

 INTERRUPTOR DE PRESSIÓ: 

 

▪ Tipus :     membrana i pistó  

▪ Tapa i cos :    acer 

▪ Membrana i anell :   buna N 

▪ Micro :     1 contacte commutat SPDT 

▪ Característiques :   10 A 480 Vca ; 1 A 125 Vcc 

▪ Rang :     segons procés xx [Kg/cm2] ajustable 

▪ Connexió procés :   1/4" NPT h 

▪ Connexió elèctrica :   PG 13,5 

▪ Protecció :    IP 55  

▪ Temperatura límit :   65 ºC   

▪ Fluid :     aigua  
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 MANÒMETRE: 

 

▪ Funció :    indicador 

▪ Caixa forma :    circular 

▪ Color :     STD 

▪ Material :    AISI 304 

▪ Dimensió :    150 mm 

▪ Anella tipus :    STD 

▪ Mecanisme :    AISI 304 

▪ Classificació :    estanc 

▪ Precisió :    1% del final d'escala 

▪ Tipus :     tub bourdon 

▪ Unitats escala :    Kg/cm2 (pressió relativa) 

▪ Connexió a procés :   1/2" NPT mascle (inferior) 

▪ Rang :     segons procés 

▪ Fluid :     aigua 

 

13.4.2 Mesura de nivell. 

 

 TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS: 

 

▪ Sistema de mesura :   sonda d'ultrasons 

▪ Rang de mesura :   segons procés xx [m]. 

▪ Senyal de sortida :   4 - 20 ma. 

▪ Alimentació :    24 Vcc.  ( 2 fils ) 

▪ Resolució :    millor de 1 mm. 

▪ Distancia de bloqueig :   < 0.6 m. 

▪ Grau de protecció :   IP-66 

▪ Temperatura d'operació :  -20 a + 50 ºC 

▪ Fluid :     aigua 

▪ Bus de comunicació :   HART compatible, Profibus, 

Devicenet,  

Ethernet, ControlNet. 

 

El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 

 

 

 TRANSMISSOR DE NIVELL PRESSIÓ DIFERENCIAL : 

 

▪ Funció :    transmissor 

▪ Caixa :     STD 

▪ Muntatge :    suport ( canonada de 2") 

▪ Protecció :    NEMA  4 X  

▪ Alimentació :    24 Vcc 

▪ Sortida :    4-20 ma  ( 2 fils) 

▪ Servei :     pressió diferencial 

▪ Cos :     acer al carbó 

▪ Tipus element :    diafragma 

▪ Material :    316-L SS 

▪ Rang ajustament :   segons procés xx [mca] 

▪ Pressió màxima :   segons procés xx [Kg/cm2] 

▪ Fluid :     aigua 

▪ Connexió a procés :   1/2" NPT 

▪ Amortiguació:    ajustable 

▪ Bus de comunicació:   Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 

 

 INTERRUPTOR DE NIVELL PER ULTRASONS: 

 

▪ Sistema de mesura :   sonda d'ultrasons 

▪ Alimentació :    10 - 35 Vdc ; 15 - 30 Vac 

▪ Sortida :    contacte N/A (relé integrat) 

▪ Material :    ABS 

▪ Connexió :    1"  

▪ Protecció :    IP - 68 

▪ Cable :     12 m. 

▪ Fluid :     aigua 

▪ Temperatura :    1 a 50 ºC 

▪ Pressió :    segons procés xx [bar] 
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13.4.3 Mesura de cabal. 

 

 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC: 

 

▪ Sistema de mesura :   electromagnètic 

▪ Rang de canonada :   segons procés xx [mm] 

▪ Rang de mesura :   entre 0,3 y 12 m/seg  

▪ Senyal de sortida :   4-20 ma proporcional al cabal  

instantani, impulsos de 1,10,100 etc. 

m3 referent al volum. 

▪ Precisió :    0,2 % 

▪ Recobriment :    interior de neoprè 

▪ Elèctrodes :    AISI 316 

▪ Brides :     DIN 2501 

▪ Protecció sensor :   IP 68 

▪ Pressió de treball :   PN 16 

▪ Temperatura ambient :   -20 a 50 ºC 

▪ Fluid :     aigua 

▪ Indicador local :    display de cabal instantani i  

volum. 

▪ Bus de comunicació:   Profibus, Devicenet, Ethernet,  

ControlNet. 

 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 

 

 

  

 INTERRUPTOR DE CABAL TIPUS PALETA : 

 

▪ Tipus :     paleta  

▪ Tapa i cos :    acer 

▪ Molles i eix de paleta :   acer inoxidable 

▪ Micro :     1 contacte commutat 

▪ Rang :     baix cabal 

▪ Connexió procés :   a canonada de 1" 

▪ Connexió elèctrica :   1/2" NPT 

▪ Temperatura :    1 a 50 ºC 

▪ Pressió :     10 Kg/cm2 

▪ Fluid :      aigua  
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13.4.4 Detalls d’instal·lació (Hook-Up). 

 

• Connexió a procés manòmetre més transmissor de pressió. 

• Connexió a procés transmissor de nivell per ultrasons (dipòsit). 

• Connexió a procés transmissor de nivell per ultrasons (obturador). 

• Connexió a procés transmissor de nivell per piezo – resistiu (pressió). 

• Connexió a procés transmissor de cabal electromagnètic.  

 

  



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

136 
    

 

ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA

AIGÜES TER LLOBREGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10     

9     

8     

7 1 MANÒMETRE.   

6 1 VÀLVULA DE PURGA. 1/2 “ NPT-H 
ACER INOXIDABLE 

316L 

5 1 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 1/2 “ NPT-M  

4 1 TE. 1/2 “ NPT-H   
ACER INOXIDABLE 

316L 

3 1 NIPPLES SCH-80. 1/2 “ NPT-M xxx mm. 
ACER INOXIDABLE 

316L 

2 1 VÀLVULA DE BOLA. 1/2 “ NPT-H  ACER AL CARBONI 

1 1 NIPPLES SCH-80. 
1/2 “ NTP-SW 150 

mm. 
ACER AL CARBONI 

POS. 
QUA

N. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT

: 
  

APROVAT:    
Document: Hook-up 

PI+PT 
Full: 1 de 1 

Edició: 

A 

  

CONNEXIÓ A PROCÉS 
PI + PT. 

P
T 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 

CANONADA O PROCÉS 
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ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA

AIGÜES TER LLOBREGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10     

9     

8  ARANDELLES.   

7  FEMELLES.   

6  ESPÀRRECS.   

5  TAPA METÀL·LICA AMB CLAU.  GALVANITZADA. 

4 2 REIXES DE VENTILACIÓ.   GALVANITZADA. 

3  ARQUETA PREFABRICADA, 600 x 600 x 400.  
TOTXANA O 

FORMIGÓ. 

2  BRIDA  ACER AL CARBONI. 

1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS   

POS. 
QUA

N. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT

: 
  

APROVAT:    
Document: Hook-up LT 

u-d 
Full: 1 de 1 

Edició: 

A 

  

CONNEXIÓ A PROCÉS LT 
(ultra, dipòsit) 

2 

2
0
 m

m
 

DIPÒSIT. 

1 

3 4 

5 

6 

7 

8 
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ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA

AIGÜES TER LLOBREGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10     

9     

8  ARANDELLES.   

7  FEMELLES.   

6  ESPÀRRECS.   

5  SUPORT PER TUB TRANQUIL·LITZADOR.  
GALVANITZAT EN 

CALENT. 

4  TUB TRANQUIL·LITZADOR.  PVC 

3  SUPORT PER L’INSTRUMENT.  
GALVANITZAT EN 

CALENT. 

2  BRIDA  ACER AL CARBONI. 

1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS   

POS. 
QUA

N. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT

: 
  

APROVAT:    
Document: Hook-up LT 

u-o 
Full: 1 de 1 

Edició: 

A 

  

CONNEXIÓ A PROCÉS LT 
(ultra, obtur.) 

2 

OBTURADO
R. 

1 

3 

4 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

5 

6 

7 

8 

5 
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ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA

AIGÜES TER LLOBREGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12     

11     

10     

9     

8  TAPA METÀL·LICA AMB CLAU.  GALVANITZADA. 

7 2 REIXES DE VENTILACIÓ.   GALVANITZADA. 

6  ARQUETA PREFABRICADA, 600 x 600 x 400.  
TOTXANA O 

FORMIGÓ. 

5  
CAIXA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I COMPENSACIÓ 

PRESSIÓ. 
  

4  PEÇA FIXACIÓ CABLE D’ACER.   

3  
CABLE D’ACER (SUSTENTACIÓ), ELÈCTRIC I 

COMPENSACIÓ  
 CABLE D’ACER 

2  PES.  ACER INOXIDABLE. 

1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ.   

POS. 
QUA

N. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT

: 
  

APROVAT:    
Document: Hook-up LT 

p-d 
Full: 1 de 1 

Edició: 

A 

  

CONNEXIÓ A PROCÉS LT 
(pres, dipòsit) 

5 

DIPÒSIT. 

1 

6 7 

8 

2 

4 

3 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

140 
    

 

ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA

AIGÜES TER LLOBREGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12     

11     

10     

9     

8     

7     

6  ARANDELLES.  
ACER AL CARBONI 

ZINCAT 

5  FEMELLES.  
ACER AL CARBONI 

ZINCAT 

4  ESPÀRRECS.  
ACER AL CARBONI 

ZINCAT 

3 3 JUNTES DE NEOPRÉ   

2 1 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC. DN xx, PN xx  

1 1 CARRET DE DESMUNTATGE. PN xx 
ACER INOXIDABLE 

316L 

POS. 
QUA

N. 
DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

 
 

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT

: 
  

APROVAT:    Document: Hook-up FT Full: 1 de 1 
Edició: 

A 

13.5 Cables. 

 

Atès les característiques de la instal·lació, els tipus de cable es dividiran en cables per a 

interior i cables per a exterior,  aquests últims estaran dotats de protecció mecànic addicional 

i contra rosegadors. Bàsicament els tipus de cable que componen la instal·lació s’indiquen a 

la següent taula: 

 

 

CABLE INTERIOR EXTERIOR 

ESCOMESES RZ1-K 0,6/1KV RZ1-K 0,6/1KV 

POTÈNCIA RZ1-K 0,6/1KV RZ1-K 0,6/1KV 

CONTROL DIGITAL VOV-K 500V VOV-K 500V 

CONTROL ANALÒGIC VHOV 500V VHOVFV 

COMUNICACIONS VV 500V  

 

13.5.1 Cable d’escomesa per a instal·lació interior. 

 

▪ Designació    RV-K 

▪ Tensió nominal Uo/U   0,6/1KV 

CONNEXIÓ A PROCÉS 
FT. 1 2 3 4 

5 

6 
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▪ Conductor    Coure recuit nu 

▪ Classe i forma    5 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Unipolar 

▪ Aïllament    Polietilè reticulat 

▪ Farciment    PVC 

▪ Coberta exterior   PVC ST2 

▪ Color de la coberta    Negre 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador incendi   Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Segons UNE 21-089 

▪ Construcció    Segons UNE 21.123-91 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 
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13.5.2 Cable d’escomesa per a instal·lació exterior. 

 

▪ Designació    RV-K 

▪ Tensió nominal Uo/U   0,6/1KV 

▪ Conductor    Coure recuit nu  

▪ Classe y forma    1 fins 4mm², resta classe 2  

(Segons UNE 21-022). 

▪ Formació    Unipolar 

▪ Aïllament    Polietilè reticulat 

▪ Farciment    PVC 

▪ Armadura    Rodell alumini 

▪ Coberta exterior   PVC ST2 

▪ Color de la coberta   Negre 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador incendi   Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Segons UNE 21-089 

▪ Construcció    Segons UNE 21.123-91 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.3 Cable de potència per instal·lació interior. 

 

▪ Designació    RV-K 

▪ Tensió nominal Uo/U   0,6/1KV 

▪ Conductor    Coure recuit nu 

▪ Classe i forma    5 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    Polietilè reticulat 

▪ Farciment    PVC 

▪ Coberta exterior   PVC ST2 

▪ Color de la coberta   Negre 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador incendi   Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Segons UNE 21-089 

▪ Construcció    Segons UNE 21.123-91 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.4 Cable de potència per a instal·lació exterior. 

 

▪ Designació    RV-K 

▪ Tensió nominal Uo/U   0,6/1KV 

▪ Conductor    Coure recuit nu 

▪ Classe i forma    1 fins 4mm², resta classe 2  

(Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    Polietilè reticulat 

▪ Farciment    PVC 

▪ Armadura     Rodell acer galvanitzat 

▪ Cobert exterior    PVC ST2 

▪ Color de la coberta   Negre 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador incendi   Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Segons UNE 21-089 

▪ Construcció    Segons UNE 21.123-91 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.5 Cable de control per a senyals digitals, instal·lació interior. 

 

▪ Designació    VV 

▪ Tensió nominal Uo/U   300/500V 

▪ Conductor    Coure recuit nu 

▪ Classe i forma    5 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    PVC tipus A 

▪ Farciment    PVC 

▪ Coberta exterior   PVC ST2 

▪ Color de la coberta   Gris 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Numerats per venes 

▪ Construcció    Segons UNE 21.160 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 
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13.5.6 Cables de control per a senyals digitals, instal·lació exterior. 

 

▪ Designació     VVFV 

▪ Tensió nominal Uo/U   300/500V 

▪ Conductor    Coure recuit un 

▪ Classe i forma    2 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    PVC tipus A 

▪ Farciment    PVC 

▪ Armadura    Rodell d’acer galvanitzat 

▪ Coberta exterior   PVC ST2 

▪ Color de la coberta   Gris 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Numerats per venes 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.7 Cable de control per a senyals analògics, instal·lació interior. 

 

▪ Designació    VHOV 

▪ Tensió nominal Uo/U   300/500V 

▪ Conductor    Coure recuit un 

▪ Classe i forma    5 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    PVC tipus A 

▪ Farciment    PVC 

▪ Pantalla per parell   alumini/milar  

cobertura 100% 

fil de drenatge 0,5 mm² 

▪ Pantalla global    alumini/milar  

cobertura 100% 

fil de drenatge 0,5 mm² 

▪ Coberta exterior   PVC 

▪ Color de la coberta   Gris 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Numerats per parell 

Color blau/negre 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.8 Cable de control per a senyals analògiques, instal·lació d’exterior. 

 

▪ Designació    VHOVFV 

▪ Tensió nominal Uo/U   300/500V 

▪ Conductor    Coure recuit un 

▪ Classe i forma    2 (Segons UNE 21-022) 

▪ Formació    Multipolar 

▪ Aïllament    PVC tipus A 

▪ Farciment    PVC 

▪ Pantalla per parell   alumini/milar  

cobertura 100% 

fil de drenatge 0,5 mm² 

▪ Pantalla global    alumini/milar  

cobertura 100% 

fil de drenatge 0,5 mm² 

▪ Coberta exterior   PVC 

▪ Armadura    Rodell d’acer galvanitzat 

▪ Color de la coberta   Gris 

▪ No propagador de flama  Segons UNE 20.432 

▪ No propagador d’incendi  Segons UNE 20.427 

▪ Identificació dels conductors  Numerats per parell  

Color blau/negre 

▪ Configuració i seccions   Segons llista de cables i esquemes 

 

13.5.9 Fibra òptica. 

 

▪ Numero de conductors   4 / 8 

▪ Longitud d’ona de treball   820 nm 

▪ Diàmetre de conductors   62’5/125 m 

▪ Apertura numèrica   0’28 NA 

▪ Atenuació    4dB/Km. 
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▪ Protecció mecànica   metàl·lica (tub d’acer coarrugat) 

▪ Tipus de connexió   SMA-905 
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13.6 Canalitzacions. 

 

13.6.1 Safates. 

 

▪ Tipus      Perforada amb tapa  

▪ Material     PVC 

▪ Temperatura de servei    -20ºC + 60ºC 

▪ Comportament davant al foc   M1 segons UNE 23-727 

▪ Rigidesa dielèctrica    240KV/cm 

▪ Coeficient de dilatació lineal   0,07mm/ºCm 

▪ Protecció contra danys mecànics  IPxx9 segons UNE 20.324 

▪ Protecció contra penetració de  

cossos sòlids     IP2xx segon UNE 20.324 

▪ Accessoris (tapes, suports, colzes,  

corbes, etc.)     Les mateixes característiques  

tècniques que la safata  

▪ Suportació per a safates fins  

a 400 mm.     1,5m 

▪ Suportació per a la resta de  

safates      1m 

 

13.6.2 Tubs de PVC rígids. 

 

▪ Material     PVC 

▪ Muntatge     Superficial, grapat  

▪ Utilització     A l’interior d’edificis 

▪ Rigidesa dielèctrica    25KVef 1 minut 

▪ Resistència d’aïllament    Entre 4,5 y 5x105 ohm 

▪ Comportament davant el foc   Autoextingible 

▪ Grau de protecció mecànica   IPxx7 

▪ Tipus de rosca     Segons DIN 40.430 (PG) 

▪ Accessoris (grapes, corbes, etc.)  Les mateixes característiques  

que el tub 

▪ Suportació (màxima distància  

entre grapes)     0,75m  

 

13.6.3 Tubs de PVC rígids reforçats. 

  

▪ Material     PVC 

▪ Muntatge     Directament soterrat  

▪ Utilització     En rases 

▪ Comportament davant el foc   Autoextingible 

▪ Grau de protecció mecànica   IPxx7 

▪ Densitat     1,4g/cm³ 

▪ Resistència a la tracció    500Kg/cm² 

▪ Coeficient de dilatació lineal   0,08mm/ºCm 

▪ Accessoris ( corbes, maneguets,  

taps, etc.)     Les mateixes característiques  

que el tub 

▪ Auxiliars     Corda guia  

 

13.6.4 Tubs flexibles. 

 

▪ Material     Poliamida 

▪ Muntatge      Superficial, grapat  

▪ Utilització     Entrada a equips 

▪ Grau de protecció mecànica   IPxx9 

▪ Tipus de rosca d’accessoris   Segons DIN 40.430 (PG) 

▪ Accessoris (grapes, raccords,  

reduccions, etc.)    Les mateixes característiques  

que el tub 

▪ Suportació (màxima distància  

entre grapes)     0,75m  

 

 

13.6.5 Tubs d’acer. 

 

▪ Material     Acer 

▪ Tipus      ST-35 

▪ Protecció contra la corrosió   electrogalvanitzat 
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▪ Dimensions     Segons DIN 49.020 

▪ Toleràncies     Segons DIN 1.629 

▪ Muntatge     Superficial, grapat  

▪ Utilització     A l’exterior d’ edificis 

▪ Grau de protecció mecànica   Ipxx7 o superior 

▪ Tipus de rosca     Segons DIN 40.430 

▪ Accessoris (grapes, corbes,  

colzes, etc.)     Les mateixes característiques  

que el tub 

▪ Suportació (màxima distància  

entre grapes)     0,75m  

 

13.6.6 Rases. 

 

Per a l’estesa de cables d’alimentació, xarxa de comunicacions i cable de terra, per exteriors, 

s’hauran de construir noves rases a la planta. 

 

A aquelles zones en les quals es prevegi el pas de vehicles pesats, com per exemple als 

encreuaments de carreteres, es construiran rases reforçades.  

 

 

▪ Amplada    60cm 

▪ Profunditat    70 cm 

▪ Canalitzacions    mínim 3 tubs PVC reforçats 110mm (vegeu  

especificació per a tubs PVC rígids reforçats) 

▪ Àrids per a base   Replè de sorra de riu d’un gruix de 20  

cm per a assentar tubs 

▪ Senyalitzador    Tapa per a protecció de cables PVC  

rígid, resistència d’impacte 20 joules (S/UNE 

20.324), color groc  

▪ Farciment     Per capes de 20cm de terra exempta  

d’àrids majors de 4cm i trepitjada fins a una 

altura de 70cm 

 

13.6.7 Rases reforçades. 

 

▪ Amplada    60cm 

▪ Profunditat    70 cm 

▪ Canalitzacions    mínim 3 tubs PVC reforçats 110mm més un  

de 40mm (vegeu especificació per a tubs PVC 

rígids reforçats) 

▪ Formigó per a base   En massa de resistència característica  

100Kg/cm² de 10 cm per a assentar el cable, 

un cop col·locat el tub, s’acabarà d'omplir fins 

a una altura de 45 cm 

▪ Farciment    Per capes de 20cm de terra exempta  

d’àrids majors de 4cm i trepitjada fins a una 

altura de 70cm 

▪ Coberta    Asfaltat 

 

13.6.8 Pericons. 

 

▪ Ample (exterior)    100cm 

▪ Profund (exterior)   70 cm 

▪ Construcció    Maó de 12 cm de gruix amb juntes de  

morter M40 de 10mm de gruix 

▪ Solera     Formigó de resistència característica  

100Kg/cm² de 10cm de gruix 

▪ Coronament de murs    Formigó de resistència característica  

175 Kg/cm² 

▪ Fons     Replè de grava de mida no superior a  

3 cm 

▪ Tapa     Metàl·lica rebuda mitjançant les seves  

potes d’ancoratge al coronament del pericó. La 

tapa quedarà enrasada amb el paviment. 
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13.7 Botoneres locals. 

  

Aquells equips que ho requereixin, estaran equipats amb botoneres locals per a llur maneig. 

Bàsicament existiran tres tipus de botoneres locals, en funció dels equips per als quals estiguin 

destinades, encara que la envolvent en la qual s’instal·li sigui estàndard, variarà la quantitat 

de polsadors a instal·lar.  

 

En general només hi hauran botoneres d'emergència, ja que el maneig es fa des del Panel-

View. 

 

13.7.1 Envolvent. 

 

▪ Material    Aliatge de Zinc 

▪ Tractament de protecció  TC 

▪ Grau de protecció   IP 657 

▪ Entrada de cables   Per premsaestopes 

▪ Taps     IP65 a trepants no utilitzats 

▪ Fixació a paret    Muntatge superficial 

▪ Fixació a terra    Per tub d’acer galvanitzat en calent  

80x80, 1200mm alt, amb base de 

160x150x10mm 

 

13.7.2 Polsadors. 

 

▪ Diàmetre de muntatge    22 mm 

▪ Tractament de protecció  TC 

▪ Grau de protecció   IP65 

▪ Durabilitat mecànica   Superior a 300.000 

▪ Etiquetatge    Gravat a placa de alumini 

▪ Selector Manual/automàtic  De maneta curta 2 posicions 1  

contacte NO 

▪ Polsador de marxa, obertura  

o tancament     Rasant verda 1 contacte NO 

▪ Polsador d’aturada    Rasant vermella Un contacte NC 

▪ Polsador d’emergència   “Seta” 30mm desenclavar per gir o clau (a  

determinar segons procés), 2 contacte NC i 

protector envolvent. 

▪ Bus de comunicació:   Profibus, Devicenet,  

 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 

 

 

13.7.3 Caixes de derivació per a botoneres. 

 

▪ Característiques d’envolupant  Igual que botoneres 

▪ Equipament    25 borns 2,5mm² 

▪ Entrades de cables   Per premsaestopes 

 

13.7.4 Balises lluminoses. 

 

▪ N. De mòduls per columna  3 

▪ Tipus de llum    LED 

▪ Tensió de treball   24 VCC 

▪ Colors i característiques   vermell (intermitent), taronja (fixa), 

verda (fixa). 

▪ Seccions de cable   0,5 .. 2,5 mm2 

▪ Grau de protecció   IP54 

▪ Material     policarbonat. 

▪ Material barra    alumini 

▪ Junta d’estanquitat   goma 

▪ Temperatura de funcionament  -25 ºC .. +70ºC 

▪ Bus de comunicació:   Profibus, Devicenet,  

 

 El bus de comunicació serà a determinar en cada cas per la direcció facultativa de 

l’obra. 
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13.8 Enllumenat. 

 

13.8.1 Lluminàries estanques fluorescents per a interiors. 

 

▪ Cos     Poliestirè antixoc  

▪ Difusor     Metraquilat transparent amb gravat  

interior 

▪ Reflector    Xapa d’acer pintada de color blanc 

▪ Junta de estanqueïtat   Cautxú d’estructura tancada 

▪ Tanques     Articulades en policarbonat i acer  

inoxidable 

▪ Grau de protecció   IP55 

▪ Entrada de cables   2 premsaestopes PG 13,5 

▪ Equip d’encesa     220v 50 Hz A.F., incorporat 

▪ Llums     1x36W ó 2x36W,incorporades, segons  

plànols 

▪ Muntatge    Adossada al sostre o paret 

 

13.8.2 Lluminàries estanques fluorescents per a exteriors. 

 

▪ Cos      Policarbonat coextrusionat en una sola  

peça  

▪ Reflector    Alumini polit i anoditzat 

▪ Tapes laterals    Policarbonat fixades mitjançant cargols  

d’ acer inoxidable 

▪ Junta d’estanqueïtat    Cautxú d’estructura tancada  

▪ Tanques     Articulades en policarbonat i hacer  

inoxidable 

▪ Grau de protecció   IP56 

▪ Entrada de cables   Premsaestopes PG 13,5 

▪ Equip d’encesa    220v 50 Hz A.F., incorporat 

▪ Llums      1x36W ó 2x36W,incorporadas, segons  

plànols 

▪ Muntatge     Adossada a sostre o paret 

 

13.8.3 Lluminàries estanques de emergència per a interiors. 

 

▪ Funcionament    Emergència més senyalització  

▪ Llums d’emergència   Fluorescent 6W 

▪ Llums senyalització    Incandescència 2x12V-0,1A 

▪ Lúmens    300 

▪ Autonomia    mínim 2 hores 

▪ Superfície coberta   60m² (MI-BT-025) 

▪ Grau de protecció   IP447 
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13.9 Sistemes d’alimentació ininterrompuda. 

 

Les característiques tècniques són les següents: 

 

Potència normalitzada de 1’5 kVA a 85 kVA. 

 

Entrada. 

 

▪ Tensió     Trifàsica 3x380 V,  15%. 

Monofàsica 220 V,  15%. 

▪ Freqüència    50/60 Hz,  5%. 

▪ Rendiment global (entr./sort.)  85% .. 90% segons model. 

▪ Factor de potència   cos 0’70 a tensió nominal. 

▪ Supressió de puntes de tensió  <2000 : 1 

 

Sortida. 

 

▪ Tensió     Monofàsica 220V. 

▪ Tecnologia    PWM 

▪ Freqüència    50/60 Hz,  4% sincronitzar amb xarxa 

50/60 Hz, 0’05% controlat per cristall de 

quars. 

▪ Rendiment    > 90% 

▪ Distorsió armónica total   2% a plena carrega. 

▪ Estabilització     1% a regim estacionari. 

 2% a regim transitori. 

▪ Sobrecarrega admesa   Fins un 100% durant 20 segons (veure  

By-Pass). 

▪ Factor de pic de corrent  

admès a plena càrrega   3 

▪ Factor de potència admès  0’7 inductiu a 0’7 capacitiu. 

▪ Interferències EMI   Segons normes VDE 0871. 

 

 

By-pass. 

 

▪ Tipus     D’estat sòlid. 

▪ Transferència    Servo – control de tensió d’ondulador. 

▪ Sobrecarrega admesa   400% durant 10 seg. 

Curt circuit durant 40 ms. 

▪ Criteris d’actuació i ensolapat  Control per microones. 

▪ Actuació d’ondulador a xarxa  Sobrecàrrega entre el 10% i 100%: 

Només autoritzat amb tensió de xarxa nominal 

>-7% i amb retard de 20 seg. Sobrecàrregues 

superiors al 100% immediat. 

▪ Actuació de xarxa a ondulador  En cas de càrrega igual o inferior a la  

nominal i ondulador actiu. 

▪ Ensolapat de temps de  

transferència    Temps de transferència nul en situació  

síncrona. 

 

Rectificador. 

 

▪ Protecció    Contra puntes de 5 kV  

(impuls 8/20 s). 

 

Bateries. 

 

▪ Tipus     De Pb-Ca, àcid, estanc, de recombinació de  

gasos, sense manteniment. 

▪ Protecció    Contra components de corrent alterna. 

(Corrent  

nul·la durant càrrega i flotació). Llarga durada. 

▪ Autonomia típica   Segons model 9..25 min. amb factor de 

potència  

0’8. 

 

Carregador. 

 

▪ Tecnologia PWM. Tipus de  

càrrega I/U.    Corrent de carrega, 0’2xC. 

▪ Temps recàrrega des del final  

d’autonomia fins el 80% de la 

carrega final    2 hores. 
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Paràmetres ambientals. 

 

▪ Soroll acústic    < 45 dB. 

▪ Temperatures    De treball, 0º .. 40 ºC 

De magatzem 

amb bateries, de –20º .. 40 ºC, 

sense bateries, de –20º .. 60 ºC. 

▪ Humitat     Fins 95% sense condensació. 

 

Canal comunicació sèrie. 

 

▪ Interface de relés    Informa de les variables: 

SAI on, 

Descarrega 

Final d’autonomia amb “Shutdown”. 
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13.10 Rectificadors / carregadors de bateries. 

 

A aquelles zones que ho requereixin, s’instal·laran rectificadors / carregadors de bateries, per 

a alimentació dels interruptors de mitja tensió. Aquests rectificadors, compliran, com a mínim, 

amb les següents característiques. 

 

 

▪ Tensió d’alimentació   Monofàsica 220 Vca, 50 Hz, 10%. 

▪ Tipus de carregador   Tensió constant i intensitat limitada 

▪ Tensió de sortida   48 Vdc, 5%. 

▪ Intensitat nominal   15 A. 

▪ Limitació    regulada a 1’1 In. 

▪ Carrega de flotació   1’4 V 1% per acumulador. 

▪ Carrega ràpida    Automàtica després d’un període  

d’absència de xarxa a 1’45 V 1% per 

acumulador. 

▪ Carrega excepcional   Manual mitjançant polsador a 1’65 V  

per acumulador. 

▪ Compensació    Automàtica tensió / temperatura  

ambient de 2 mV/ºC acumulador. 

▪ Indicacions    Voltímetre de bateria. 

Amperímetre de carregador. 

Pilot senyal càrrega de flotació. 

Pilot senyal càrrega ràpida. 

Pilot senyal càrrega excepcional. 

Mínima tensió de bateria (con. auxiliar) 

Absència de xarxa (con. auxiliar). 

▪ Acumuladors    Níquel – Cadmi, 40A (C5). 
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14 PROVES, ASSAIG I POSADA EN SERVEI 

 

Un cop executats els treballs i abans de ser recepcionats per la propietat s’han d’executar un 

seguit de proves i assaigs que han de quedar reflectits en els corresponents documents de 

control. Aquest document han d’estar executats pel contractista i signats per tots els 

integrants en l’obra (Contractista, Supervisió d’Obra i Propietat). 

 

Els originals d’aquest documents s’han d’adjuntar en la documentació As-Built que s’ha de 

lliurar un cop finalitzada l’obra. 

 

• Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran realitzades 

pel contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, deixant constància per 

escrit de la data, de les operacions realitzades i dels resultats obtinguts. Aquest document 

haurà de portar la indicació "Vist i Plau" de la Direcció d'obra. 

• Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre Responsable o 

el Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics del contractista qui tindrà la 

responsabilitat del funcionament correcta de la instal·lació, força, enllumenat, xarxa de 

terres, posada en funcionament dels cables elèctrics i de tots els quadres i equips 

instal·lats. 

• L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els assaigs requerits 

per la Direcció d'obra. 

• La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de l'instal·lador. 

 

L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la instal·lació o materials 

subministrats per ell. 

 

 

14.1 Instruments i equips per a la inspecció i proves. 

 

Tot l'equip necessari per a realitzar les proves, serà aportat pel Contractista. 

 

Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser subministrades per 

l'instal·lador, podem destacar: 

 

• Voltímetres i amperímetres. 

• Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per a la mesura en diferents punts. 

• Amperímetre de pinça. 

• Ohmmetres. 

• Compta – revolucions. 

• Mesurador d'aïllament. 

• Mesurador de rigidesa dielèctrica. 

• Comprovador de diferencials, amb indicació del temps de dispar (generador de mA). 

• Equips de comunicació. 

• Mesuradors de resistència de terra. 

• Decibelímetres. 

• Luxómetres per a mesurar el nivell d'enllumenat. 

• Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 

• Indicador de sentit de les fases i camp giratori. 

• Generadors de senyals analògiques (0..20 mA), actives i pasives. 

• Bombes de pressió amb manòmetre calibrat. 

• Banys d’oli amb termòmetre calibrat. 

 

El fet de que algun equip necessari per realitzar algun assaigs o prova no es trobi reflectit en 

aquesta llista no eximeix al Contractista de la obligació de disposar d’ell i fer-lo servir en les 

proves necessàries, sense que per això es pugui reclamar cap càrrec addicional. 

 

14.2 Armaris elèctrics. 

 

Es generaran unes fitxes que contindran tots els elements de control i supervisió, així com les 

proves fetes, en quines condicions i amb quins resultats. 

 

Un cop l’armari acabat, es procedirà a: 

 

• Comprovar el correcte connexionat i etiquetat de tota l’aparamenta, els instruments, els 

equips, els cables, ... 

 

• Neteja de tot l’armari. 

 

• Comprovarà el parell de tots els cargols que formen l’armari, posant especial atenció al 

cargols que subjecten i uneixen els embarrats elèctrics. 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

153 
    

 

• Revisar tots els acabats de pintura, comprovant que els punts on s’han produït talls (forats 

per selectors, Panel-View, talls d’embarrats, ...) estan correctament tractats amb anti 

corrosiu.  

 

• Comprovar tensions, corrents i potències dels diferents elements de maniobra 

(transformadors, fonts d’alimentació, ...). 

 

• Comprovar la maniobra i el connexionat de totes les entrades i sortides dels autòmats, 

verificant les maniobres amb tensió. En casos especials es podran comprovar, si és 

possible, l'operativitat del llaç usant entrades simulades. 

 

• Comprovar el correcte funcionament de tots els diferencials, injectant els mA de tarat i 

prenent nota del temps de dispar. 

 

• Es seguirà fidelment el circuit de l'esquema elèctric o del plànol per a una fàcil localització 

durant el manteniment i localització posterior d'avaries. 

 

• Es comprovaran tots els circuits (complets o en part) de les alarmes per a determinar la 

seva operativitat. 

 

• Es comprova la continuïtat de tots els circuits elèctrics. 

 

• Es comprovaran totes les plaques d'identificació, per a verificar que les llegendes són 

correctes i la grandària de les lletres és l'especificada. 

 

• Si hi ha alimentacions es comprovarà que les tensions són correctes i que tot el material 

emprat és l'especificat i que els cablatges compleixen tots el Reglaments aplicables. 

 

• Es faran proves de rigidesa dielèctrica aplicant als circuits una tensió de prova de 2500 V, 

50Hz. durant 1 minut, extraient les targetes de PLC, si n'hi haguessin, i desconnectant 

tots els equips que continguin circuits electrònics. 

 

• Es mesurarà l'aïllament entre els diferents circuits, i entre aquests i la terra dels armaris, 

segons norma MIBT017. 

 

• S'emetrà un certificat d'inspecció i proves on constin tots els valors dels assajos efectuats. 

 

• Qualsevol dany al material o equips per manipulació inadequada correrà a càrrec del 

Contractista. 

 

• Procedir a la verificació mecànica del quadre, comprovant el collat dels cargols, l'absència 

de cossos estranys, l'eficiència de les postes a terra, l'absència de connexions soltes, etc. 

 

• Efectuar una prova funcional del conjunt, donant tensió als circuits i accionant una per un 

tots els senyals, segons els esquemes funcionals. 

 

• Continuïtat i connexionat de tots els cables de terra. 

 

• Es revisaran, segons plànols, tots els cables dels automàtics perquè siguin els correctes, 

així com els tipus de relés utilitzats. 

 

 

La posada en marxa dels armaris es farà conjuntament amb la posada en marxa de la 

instal·lació. 

 

14.3 Cables. 

 

Tots els cables un cop han estat instal·lats es procedirà a realitzar una prova de la resistència 

d’aïllament. Per la qual cosa es desconnectaran dels dos extrems, s’aïllarà del terra una de 

les puntes i a través de l’altre i amb el suport d’un equip megger de 500 V es realitzarà la 

lectura d’aïllament entre tots els conductors, dos a dos, i entre cada conductor i el terre. 

 

El valor d’aïllament ha de ser com a mínim 0’5 vegades el valor de la resistència mitja en el 

laboratori del fabricant. 

 

Amb aquesta informació es generarà una fitxa per cable, en la qual hi haurà la informació 

següent: tag del cable, de on a on va, longitud, secció i valors d’aïllament de cada un dels 

conductors. 

 

 

14.4 Instrumentació. 
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Es procurarà comprovar tots els elements de la instrumentació des de l’origen de la unitat 

que mesura cada equip. En cas de no ser possible (a determinar i justificar pel Contractista a 

la Supervisió d’Obra) es farà servir un simulador de la senyal a comprovar (4..20 mA, PT100, 

termoparell, transmissor de pressió, ...). 

 

• Transmissor de pressió, es farà servir una bomba amb manòmetre local calibrat 

per generar la pressió de treball. Es comprovarà la senyal al 0, 10, 50, 90 i 100%, 

prenent nota del valor del manòmetre, del valor de l’instrument i de la variació 

obtinguda. 

• Transmissor de temperatura, es submergirà la sonda en un bany d’oli i es 

comprovarà la senyal al 0, 10, 50, 90 i 100% contrastant el valor amb el del 

termòmetre calibrat i prenent nota del diferents valors i de la variació. En cas de 

no poder disposar la sonda en un bany d’oli s’haurà de simular el valor de la PT100 

i comprovar el convertidor en els mateixos punts anteriors. 

• Transmissors de nivell ultrasons, s’ajustarà la senyal analògica fent rebotar la 

senyal d’ultrasons a 0, 10, 50, 90 i 100% del valor de tarat de l’instrument. Es 

pendrà nota de la distància real, la distància de l’instrument i la variació 

obtinguda. 

 

14.5 Motors. 

 

Cada vegada que s’instal·la o es connecta un motor existent el contractista haurà de realitzar 

un seguit de proves: 

 

• Verificar la resistència d’aïllament dels debanats del motor, per la qual cosa es farà servir 

un megger de 500V. 

• Comprovar el sentit de gir del motor. 

• Prendre mesura de la corrent real de consum del motor en cada una de les fases. 

• Verificar el valor de la tensió a bors dels motor un cop el motor està en servei. 

• Verificar la connexió dels motors de doble tensió (Y, ). 

 

14.6 Instal·lació de terres. 

 

Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 

 

• Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb les 

instruccions i normes indicades en els plànols del projecte. 

• Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als elèctrodes. 

• Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva resistència de 

terra. 

• Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de terra el valor 

de la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes vigents. 

 

14.7 Posada en servei. 

  

Tots els equipaments, abans de llur subministrament a camp, hauran d'ésser inspeccionats, 

comprovats i autoritzat llur subministrament a planta, per la propietat o personal autoritzat 

per aquell. 

 

A cadascun dels subministraments se li aplicarà el Programa de Punts d'Inspecció (PPI) 

concret per a cada equip. 

 

Per a la Posada en Marxa dels equips, s'hauran de seguir les indicacions concretes, marcades 

per cada fabricant. 

 

A la posada en marxa de la instal·lació elèctrica es realitzaran les proves esmentades als 

reglaments de Baixa Tensió (MI-BT) aplicables i d'Estacions Transformadores. 

 

Es realitzarà la comprovació d'aïllament a tots els cables instal·lats a planta. 

 

La posada en marxa dels diversos equips es realitzarà en les següents fases: 

 

▪ Verificació de la instal·lació 

 

Abans de donar tensió als equips es verificarà, mitjançant comprovació ohmmica, la 

correcta correspondència del cablejat de la instal·lació. 

 

Es comprovarà que totes les proteccions dels equips estiguin cablejades i que llur aspecte 

sigui correcte. 

 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ARTÈRIA PTLL-ABRERA 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques 

    

155 
    

 

Es comprovarà que les característiques, marca a la placa d'identificació de l'equip 

corresponguin a la instal·lació realitzada. 

 

▪ Govern manual 

 

Es donarà tensió a l'equip corresponent, seleccionant prèviament la posició manual. 

 

Es verificarà el correcte sentit de gir del motor, comprovant l'efectivitat de les diverses 

proteccions. 

 

Es comprovarà que tots els senyals d'entrada/sortida dels autòmats programables 

estiguin correctament cablejats. 

 

Es comprovarà que el consum de l'equip és l'indicat a la seva placa de característiques. 

 

▪ Govern automàtic 

 

Es seleccionarà l'equip a comprovar, la posició d'automàtic. 

 

Es comprovarà mitjançant l'ajut de la consola de programació, el correcte funcionament 

de l'automatisme, contrastant-lo amb el Manual d'Especificacions Funcionals. 

 

 

▪ Govern Sistema Central 

 

Es comprovarà la correcta correlació de tots els senyals entre Autòmats i Sistema Central. 

 

Es comprovarà el correcte funcionament dels equips des del Sistema de Control, seguint 

les determinacions del Manual d'Especificacions Funcionals. 

 

Es comprovarà el correcte funcionament del sistema seguint el Manual de Configuració i 

Tècnic del Sistema de Control Central. 

 

 

Les diferents fases de la Posada en Marxa estaran reflectides a un document en el qual 

s'indicaran les diverses incidències, actuacions, data, nom del tècnic que ha efectuat la 

comprovació i data, nom i signatura del tècnic de la Propietat que ho ha verificat, per a 

cadascun dels equips de la planta i per a cada procés indicat de Posada en Marxa. 

 

Per als diversos instruments es consignarà, a més a més, els valors de comprovació de 

l'instrument. 
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15 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CONTROL 

 

15.1 Especificacions tècniques generals de control.  

 

15.1.1 Configuració del sistema. 

 

Per motius d'homogenització del sistema de control s'han establert dos nivells, els quals són 

iguals en totes les estacions d'ATLL. 

 

En el primer nivell hi han els PLC's que tenen per objectiu el control de cada zona. 

 

En el segon nivell hi ha el sistema de supervisió (SCADA). 

 

La comunicació entre els dos nivells es realitza via satèl·lit amb protocol Ethernet. 

  

• Primer nivell. 

  

En aquest primer nivell s'instal·len els autòmats de la marca Allen-Bradley, família 

Controllogix amb ports de comunicacions Ethernet i/o ControlNet. 

 

Els autòmats tenen com a funció el control dels equips i instal·lacions de cada zona. En 

aquest primer nivell hi ha un interface d'operador del tipus Panel-View, des del qual es 

donen les ordres i es reben els estats de l'estació en mode LOCAL. 

 

Aquest primer nivell comunica amb el segon nivell mitjançant protocol Ethernet d’alta 

velocitat i enllaçat via fibra òptica. 

 

• Segon nivell. 

  

El segon nivell està format pels equips de supervisió i control (SCADA), situats en cada 

un dels centres de control d’ATLL (dos a l’ETAP del Llobregat, planta i xarxa i un tercer a 

l’ETAP del Ter, planta). Els equips de supervisió treballen sobre dos tipus de plataformes. 

 

La base de dades en temps real, de nom comercial INFOPLUS 21, està instal·lada sobre 

una plataforma redundant amb sistema operatiu Windows NT.  

 

Junt amb el INFOPLUS 21 sobre aquesta plataforma hi ha instal·lat els protocols de 

comunicacions OPC que es troba comunicat per una banda amb els autòmats i per l’altra 

amb els ordinadors de treball, els quals disposen de l'entorn gràfic WEB21. 

 

 

El WEB21 és un entorn gràfic capaç d'adquirir informació de diferents bases de dades, de 

tal manera que gràcies a la unió de les diferents ETAP’s, qualsevol dels tres sistemes 

“WEB21”  és capaç de visualitzar l'estat de totes les estacions remotes i de les plantes 

ETAP del Llobregat i ETAP del Ter. 

 

Els treballs contemplats amb aquest projecte són: 

 

• Programació dels autòmats (plc), segons els estàndards d’ATLL. 

• Programació dels Panel-View’s, segons els estàndards d’ATLL. 

• Subministrament d’un paquet SCADA de les característiques descrites anteriorment i amb 

capacitat suficient per totes les senyals de la nova instal·lació. 

• Configuració de la base de dades del INFOPLUS21 (sempre que no s’especifiqui el 

contrari). 

• Configuració de l’entorn gràfic WEB21 (sempre que no s’especifiqui el contrari). 

• Documentació. 

• Cursos de manteniment del sistema. 

• Cursos d’explotació del sistema. 

 

15.1.2 Abast del subministrament. 

  

El subministrament de software contempla el següent  abast: 

 

▪ Programació dels PLC's segons els estàndards d'ATLL. 

▪ Programació dels Panel-View’s necessaris . 

▪ Configuració del PLC concentrador de comunicacions d'Oficines Centrals. 

▪ Subministra i configuració de la Base de dades INFOPLUS 21 versió 6.0. 

▪ Subministra i configuració de l'entorn gràfic WEB 21. 

▪ Subministra i configuració de l’eina gràfica de consultes de dades històriques Aspen 

Process Explorer versió 2.5.1 

▪ Subministra i configuració del driver de comunicació CIM-IO for OPC. 
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▪ Subministra i configuració de la llibreria de comunicacions d’Allen Bradley RSLINX 

SERVER per OPC. 

▪ Llenguatge de programació VISUAL C++. 

▪ Documentació. 

▪ Cursos de manteniment del sistema. 

▪ Cursos d’explotació del sistema. 

 

Des del punt de vista de l’estructura de la base de dades, aquesta s’organitza en registres de 

definició. Tots els equips similars pertanyen la mateix registre de definició. Cada equip està 

definit dins d’un registre (que lògicament pertany a un registre de definició). 

 

Aprofitant al màxim la potència del SCADA INFOPLUS 21, s’ha definit un gran registre de 

definició capaç de contenir pràcticament tots el tipus de registres. Aquests registre s’anomena 

MegaDef. Una vegada creat aquest registre, es fan còpies del mateix per crear l’organització 

de registres més adients. Cadascun d’aquests pot contenir una finestra de detall diferent. 

 

En el cas d’haver de crear algun registre, s’haurà de coordinar amb ATLL. Tenint en compta 

que tota l’estructura de la base de dades del nou paquet SCADA ha de ser idèntica a 

l’actual d’ATLL (registres d’ordres, log’s, sumaris, ...), a fi de permetre un integració 

immediata del nou SCADA a l’estructura d’ATLL. 

 

15.1.3 Especificacions de funcionament de l’autòmat. 

  

15.1.3.1 Equips de control. 

  

El principal component de l'armari de control és el PLC en el qual resideix tot el software 

necessari per al control de la zona i la gestió de les comunicacions amb el centre de control. 

 

L’autòmat ha de ser de la marca Allen Bradley (homologat per ATLL) de la sèrie ControlLogix 

amb possible perifèria descentralitzada Flex I/O. S’ha de preveure la instal·lació de manera 

que pugui funciona amb un bus de camp tipus Profibus i/o ControlNet. 

 

El material auxiliar de l’autòmat com són les fonts d'alimentació A/B, els xassís, les cartes 

d'entrades, sortides, analògiques d'entrada, analògiques de sortida, CPU's, memòries, etc. és 

material que facilita ATLL i la programació i instal·lació és a càrrec del contractista. 

 

A l'hora de configurar l'armari de control cal preveure que les entrades digitals al PLC han de 

ser per contactes lliures de potencial. Les sortides digitals als equips han de ser mitjançant 

relé d'aïllament. 

 

Un altre dels elements que conforma l'armari de control és el Panel-View, aquest equip també 

és subministrat per ATLL i programat i instal·lat pel contractista. 

 

Els Panel-View que s’han d’instal·lar en les diferents zones de l’estació han de ser de la marca 

Allen-Bradley i de la família “plus”. 

 

El Panel-View realitza les següent funcions: 

 

▪ Operació en manual de l'estació  

 

▪ Canvi del punts de consigna. 

 

El selector de LOCAL/REMOT ha de figurar sota el Panel-View, el seu objectiu és el de donar 

el control en LOCAL al Panel-View i en REMOT al CENTRE DE CONTROL. 

 

Els selectors de EN/FORA DE SERVEI, aquest selectors figuren per a cadascun dels sistemes 

de la zona. 

 

En cas de avaria, o bé que el personal de manteniment ho requerís, mitjançant aquest 

selector, es permet la posada en “fora de servei” del equip seleccionat, evitant que ni des del 

Panel-View, ni des del Centre de Control, ni en automàtic es puguin posar en marxa l’equip. 

 

 

15.1.3.2 Senyals d’equips. 

 

Abans de començar cap treball de programació, el contractista amb col·laboració dels tècnics 

d’ATLL, farà un llistat de tots els equips que formen part de l’automatització. 

 

Amb aquest llistat es crearà unes fitxes per equips o es faran constar totes les senyals, 

alarmes, i ordres necessàries per la correcta programació dels equips. Aquestes fitxes han de 

contenir la informació, tant de les entrades / sortides físiques com de les senyals calculades 

al programa d’automatització. 
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En aquest llistat també s’hauran d’incloure tots els bits, words, temporitzadors, comptadors, 

..., auxiliars que siguin necessaris per la correcta programació de tots els equips i instruments 

que formen part dels treballs.  

 

 

15.1.4 Documentació.  

 

A part dels documents especificats en els anteriors plecs cal afegir la següent documentació: 

 

▪ Criteris funcionals 

▪ Llistats amb referències de les entrades, sortides i variables internes. 

▪ Còpies dels programes amb comentaris en totes les instruccions i línia de programa. 

▪ Definir en les variables d’estat 0 i 1 el valor en cadascun dels estats. 

 

 

15.2 Rutines i estructures de programació. 

 

Per tal que el posterior manteniment dels programes dels autòmats que duu a terme personal 

d’ATLL sigui el més senzill possible, existeixen un seguit d’estructures de programació ja 

definides i mol concretes. 

 

 

15.2.1 Estructura i funcionament de rotacions de bombes. 

 

Existeixen una sèrie de factors que s’han de tenir en compte: 

 

▪ Numero d’equips que formen el sistema (ex. sistema: bombament; equips: 4 bombes). 

 

▪ Numero màxim d’equips de la mateixa línia que han de poder funcionar alhora (ex d’un bombament de 4 

bombes funcionament simultani 3). 

 

▪ El programa ha de intentar equilibrar el numero d’hores de funcionament de tots els equips que formen part 

d’un sistema, sense intentar equilibrar les hores totals de funcionament. (ex. al instal·lar una bomba nova el 

comptador d’hores està a 0 i no té que estar funcionant sempre fins atrapar les bombes existents). 

 

 

La programació del plc que té que controlar els sistemes de rotacions ha de seguir la següent seqüència: 

 

▪ El sistema de rotacions i posada en marxa i parada de bombes en automàtic només 

tindrà en compte aquells motors que estiguin en servei, automàtic i sense alarmes. 

 

▪ El sistema automàtic definit (caigudes de pressió, nivells de dipòsits, numero d’equips 

en marxa, ...) determinarà en cada moment si s’ha de posar en marxa o parar els 

motors i posarà en marxa el numero de motors que tingui definit que s’han d’arrancar. 

 

▪ Arrancar nou motor, es posarà en marxa aquell motor que porti més temps aturat ( 

¡¡¡ no aquell que porti menys hores totals de funcionament !!! ). El temps de 

motor parat es posa a 0. Per cada instal·lació s’ha de definir el temps que té que 

esperar el sistema per arrancar un motor després d’un altre. 

 

▪ Parar un motor, de tots els que estan en servei es pararà aquella que fa més temps 

que està en marxa ( ¡¡¡ no aquell que porti més hores totals de funcionament 

!!! ). El temps de motor en marxa es posa a 0. Per cada instal·lació s’ha de definir el 

temps que té que esperar el sistema per parar un motor després d’un altre. 

 

▪ Si el sistema determina la necessitat de tenir x motors en marxa i ja existeix algun 

motor en marxa manual el sistema automàtic posarà en marxa les bombes que 

necessita el sistema menys les que ja estan en marxa. 

 

▪ En cas de funcionament continu les rotacions es faran cada 24 hores (determinada 

hora del dia), sempre i quan el motor que s’ha de posar en marxa faci més de dues 

hores que està parat. En cas contrari es deixarà passar el temps fins a les dues hores 

i es farà la rotació pertinent. 

 

15.2.2 Estructura i funcionament de cabals. 

 

La instal·lació dels cabalímetres es fa seguint les indicacions tècniques del fabricant.  

 

El plc serà l’encarregat de tractar aquestes senyals i passar-les al sistema SCADA remotament i al Panel-View de la 

pròpia instal·lació per tal que puguin ser controlades pel personal adient. Apart de fer les funcions internes al programa 

que s’hagin previst en cada cas. 
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ATLL té definida tant les senyals com l’estructura del programa que tenen que complir tots els cabalímetres instal·lats, 

de manera que tots els programes tinguin la mateixa funció i permeti un cop el control sigui per personal d’ATLL no 

tenir que estar en cada cas intentar descobrir que va pensar el programador alhora de fer aquella part de programa. 

 

El resum de senyals que existeixen en tots els dipòsits són: 

 

Entrades digitals. 

 

Senyal Funció 

Defecte magnetotèrmic Alarma 

Polsos de cabal Programació interna 

Sentit del flux Alarma 

 

Entrades analògiques. 

 

Senyal Funció 

Cabal instantani Informació 

 

Senyals calculades al plc. 

 

Senyal Funció 

Defecte elèctric (analògica) Alarma 

Totalitzat cabal unitats (m3) Informació 

Totalitzat cabal milers (m3) Informació 

Integrat cabal unitats (m3) Informació 

Integrat cabal milers (m3) Informació 

 

L’alarma de “Defecte elèctric” es determina quan el valor que llegeix el plc no és correcte (si 

la senyal de lectura és de 4..20 mA, apareixerà defecte elèctric quan l’entrada analògica tingui 

un valor inferior a 3 mA o superior a 21 mA) 

 

Els cabalímetres han de donar els següents senyals al sistema de supervisió (Panel-View en 

local, i SCADA en remot): 

 

▪ Cabal totalitzat: El PLC integrarà aquest senyal a partir del senyal de polsos generat 

pel cabalímetre. Cada mes el cabal totalitzat es posarà a 0. El PLC guardarà els cabals 

totalitzats del mes actual i del mes anterior. 

 

▪ Cabal integrat: el PLC genera aquest valor de la mateixa manera que l’anterior (a 

partir de la senyal de polsos), a diferència de l’anterior aquest valor no es posa mai a 

0 i el valor que dona s’ha de poder modificar únicament des del Panel-View. 

 

 

15.2.3 Estructura i funcionament per activació de Panel-View local. 

 

Un Panel-View és l’element d’enllaç home – màquina de que disposa el personal d’ATLL per 

tal de saber localment i a temps real com està la instal·lació on es troben i poder donar ordres 

als diferents equips que formen la instal·lació. 

 

Degut al gran nombre d’aquests equips i a que no es pot concebre l’existència de diferències 

importants entre estacions diferents s’han definit unes particularitats comunes a tots els 

Panel-View’s. 

 

S’ha d’entendre que si existeix algun equip nou i no definit abans de poder-lo incorporar en 

cap Panel-View s’ha de notificar al Director del Treballs d’ATLL, que conjuntament amb el 

Grup de Treball donarà les especificacions del nou equip. 

 

La constant adaptació als avenços tecnològics han incorporat com a darrera família de Panel-

View’s per les instal·lacions d’ATLL els equips “PLUS”, amb les seves diferents dimensions en 

funció del nombre de senyals i equips que hagin de controlar. 

 

 

 

.- Estructura bàsica de qualsevol Panel-View. 

 

Tots els Panel-View’s que són instal·lats en actius d’ATLL han de tenir la mateixa estructura 

de programa, entenen que és probable que en aplicacions molt concretes (plantes) sigui 

complexa intentar seguir aquesta estructura, és per això que abans de començar a fer les 

pantalles ha d’estar molt definit entre programador i el Director dels Treballs com serà 

l’estructura del Panel-View. En altres ocasions pot no existir algun dels apartats que s’han 
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definit, en aquest cas no es posa aquesta pantalla concreta i les posteriors es desplacen 

amunt. 

 

 

 

.- Criteris generals per tots els Panel-View: 

 

Hauran  d’intentar seguir la següent estructura de pantalles: 

 

• PRINCIPAL. 

• MENÚ. 

• CASETA. 

• SINÒPTICS. 

• CONSIGNES DE NIVELL. 

• CABALS. 

• ANALÒGIQUES. 

• SISTEMA DE CLORACIÓ. 

• CONTROL VÀLVULES. 

• CONTROL MOTORS. 

• PARÀMETRES ELÈCTRICS. 

• ALTRES. 

 

PRINCIPAL, aquesta pantalla és la primera que apareix quan s’activa el Panel-View i és la 

pantalla de control d’accés al Panel-View i a l’estació. L’automatització d’ATLL controla quan 

algú accedeix a qualsevol estació per mitja d’un Password introduït en aquesta pantalla, el 

qual dona permís per utilitzar o no el Panel-View. En cas de que el Password no sigui correcte 

o no s’hagi introduit passat 2 minuts d’haver entrat a l’estació s’activarà el sistema 

d’intrusisme, donant una alarma al centre de control i activant l’alarma acústica localment, 

que indica que una persona no autoritzada ha entrat a l’estació. Els codis de Password 

correctes són: 22781; 31416; 18640; 30038; 16126; 23920; 10027; 25658; 12832; 30835; 

21961; 17659; 20263; 11331; 3333. 

 

Un cop s’han finalitzat els treballs l’operari ha de deixar el Panel-View en aquesta pantalla de 

manera que activa el sistema d’intrusisme. Passats dos minuts des de que es posa activa la 

pantalla “PRINCIPAL” s’ha d’apagar la llum del Panel-View i només s’encendrà polsant “F6” al 

Panel-View i estant a la pantalla “PRINCIPAL”. 

 

MENÚ, una vegada s’activa el Panel-View i s’introdueix un Password correcte es passa a la 

pantalla de menú, on hi ha una relació de totes les pantalles del Panel-View i des d’on es pot 

accedir a elles. 

 

CASETA, en aquesta pantalla es representen aquells generals en quan a alarmes i informació 

bàsiques que fan referència a aquell punt de treball (estació, armari local d’una planta, ...). 

 

La informació que ha de quedar reflectida en aquesta pantalla és: estat magnetotèrmics 

(general, maniobra, ...); defecte del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI); alta 

temperatura de l’armari; estat i alarmes del plc (bateria baixa, error major o menor amb codi 

d’error, ...); intrusisme; altres aspectes generals de la instal·lació. 

 

SINÒPTICS, ens dona una visió esquemàtica de la instal·lació hidràulica de l’estació, incloent 

transmissors analògics i estats digitals dels diferents equips de la instal·lació. 

 

CONSIGNES DE NIVELL, en aquelles estacions on hagi un o varis dipòsits el més normal és 

que la pròpia alçada controli en funcionament automàtic de la vàlvula d’entrada o la posada 

en marxa i parada en automàtic del bombament associat.  

 

Per tant des d’aquesta pantalla s’han de poder modificar els valors de consigna de dipòsit 

(valor màxim d’omplerta del dipòsit) i la seva histèressis (valor el qual restat a la consigna, 

per sota s’activa l’element associat – vàlvula, bombament, etc.).  

 

El control de consum fa que la discriminació horària influeixi en el funcionament dels equips, 

per això la consigna en aquesta pantalla s’ha de poder donar una consigna per cada tram de 

la discriminació horària (punta, pla i vall) essent el plc qui discrimina la tarifa. 

 

CABALS, és mol normal que una estació disposi d’un o més cabalímetre, en aquesta pantalla 

han de sortir tots els valors acumulats de les lectures dels cabalímetres, diferenciant entre 

totalitzats i integrats (veure instrucció tècnica AI09A141). Des d’aquesta pantalla també s’ha 

de poder accedir a un altre pantalla on es pugui modificar el valor integrat del cabalímetre 

per igualar-lo amb la lectura externa.  

 

ANALÒGIQUES, en aquestes pantalles ha d’haver un recull de totes les senyals analògiques 

(temperatures, pressions, cabals, ...) de la instal·lació, indicant-se sempre el TAG, VALOR, 

DEF. ELÈCTRIC (senyal analògica incorrecte, menor de 2,5 mA. o major de 21,5 mA.) i en 

cas d’existir ALARMA ALTA I/O BAIXA. Qualsevol alarma de la senyal (Def. Elèctric, Alarma 
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alta, Alarma baixa) també es mostrarà als sinòptics com un punt intermitent al costat del 

valor.  

 

En cas de tenir consignes d’alarmes i si ho demana el director dels treballs s’ha de poder 

modificar els valors de consigna des del Panel-View, sempre i quan el password sigui el 

d’enginyeria. 

 

SISTEMA AUXILIARS (cloració, productes químics, ...), pot ser que en una instal·lació 

existeixin sistemes mol específics, aquests poden estar integrats en el mateix plc de la 

instal·lació, o pot tenir un plc exclusiu. En cas d’existir un plc dedicat aquest portarà el seu 

propi Panel-View amb una estructura similar a la definida o en cas contrari s’ha de definir 

entre el Director del Treballs i el contractista abans de començar els treballs. Si per les 

característiques del sistema auxiliar es pot integrar en un únic plc, des del Panel-View s’ha de 

poder controlar tots els paràmetres del sistema. 

 

CONTROL VÀLVULES, des del Panel-View s’ha de poder comandar i saber com estan (finals 

de cursa, errors parell, % obertura, alarmes varies) totes les electrovàlvules de la instal·lació. 

La informació que ha de contenir aquestes pantalles és: 

 

Com a ordres: 

 

  MANUAL OBRIR. 

  MANUAL TANCAR. 

  MANUAL ATURAR. 

  AUTOMÀTIC. 

  REARME. 

  POSICIÓ EN %. 

 

Entenen que en funció de cada vàlvula pot no existir alguna de les ordres anteriors. Les ordres 

que ha de tenir cada vàlvula han d’estar definides en el projecte, entenen que en les primeres 

reunions d’obra i abans de començar a fer els programes s’han de confirmar aquestes ordres. 

 

Com informació: 

 

  MANUAL / AUTOMÀTIC. 

VALV. OBERTA. 

VALV. TANCADA. 

VALV. OBRINT. 

VALV. TANCANT. 

EN / FORA SERVEI. 

LOCAL / REMOT. 

% POSICIÓ. 

% PARELL. 

ALARMA. 

Fallo confirmació obrir. 

Fallo confirmació tancar. 

Límit parell obrir. 

Límit parell tancar. 

Magnetotèrmic. 

Tèrmic. 

 

Entenen que en funció de cada vàlvula pot no existir alguna de les informacions anteriors. Les 

informacions que ha de tenir cada vàlvula han d’estar definides en el projecte, entenen que 

en les primeres reunions d’obra i abans de començar a fer els programes s’han de confirmar 

aquestes informacions. 

 

CONTROL MOTORS, entenen com a motor aquell equip motriu d’algun element de la 

instal·lació (bombes, ventiladors, ...) i per tant s’han de poder controlar i saber els seus estats 

des del Panel-View de la instal·lació. El fet de tenir diferents sistemes de control de motors 

(arrencadors estàtics, variadors de velocitat, arranc directe, ...) fa mol difícil definir quines 

són les ordres i les informacions de cada equip. De totes maneres són uns paràmetres que 

han d’estar definits en el projecte o en les reunions prèvies al començament dels treballs. 

 

La informació que ha de contenir una pantalla de control de motors es: 

 

Com a ordres: 

 

MANUAL MARXA. 

MANUAL ATUR. 

AUTOMÀTIC. 

REARME. 

FREQÜÈNCIA (analògic). 

CREMALLERA (analògic en bombes dosificadores). 
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Com informació: 

 

MANUAL / AUTOMÀTIC. 

MARXA / ATUR. 

EN / FORA DE SERVEI. 

CONSUM. 

HORES DE FUNCIONAMENT. 

TEMPERATURES. 

ALARMA. 

Fallo confirmació de marxa. 

Fallo arrencador. 

Fallo variador. 

Magnetotèrmic. 

Tèrmic. 

Polsador d’emergència. 

Consum alt. 

Consum baix. 

Alta temperatura motor. 

 

Entenen que en funció de cada motor pot no existir alguna de les ordres o informacions 

anteriors. Les ordres i informacions que ha de tenir cada motor han d’estar definides en el 

projecte, entenen que en les primeres reunions d’obra i abans de començar a fer els 

programes s’han de confirmar aquestes ordres i informacions. 

 

PARÀMETRES ELÈCTRICS, en funció de les característiques de la instal·lació, bàsicament 

consum és normal instal·lar un analitzador de xarxes (instrument que dona tots els valors 

elèctrics de l’escomesa). Les dades d’aquest equip es passen al sistema de control i per tant 

s’han de poder visualitzar des del Panel-View de la instal·lació. Els paràmetres que s’han de 

poder visualitzar i analitzar són:  

 

Tensions compostes de cada fase. 

Corrent de cada fase. 

Freqüència de la xarxa. 

Factor de potència de la instal·lació. 

Potència activa. 

Potència reactiva. 

Energia activa. 

Energia reactiva. 

 

A més s’ha d’indicar una alarma per pèrdua de comunicació entre l’equip analitzador de xarxes 

i el plc de control. 

 

ALTRES, pot ser que existeixen altres controls (llaços de control, analitzadors de xarxes, etc.) 

i equips no definits en aquest procediment, això no implica que no s’hagin d’incloure en els 

Panel-View, si no que s’han de definir concretament en cada automatització. Ha de quedar 

pressent que absolutament tots els equips i els controls dels mateixos han d’estar reflectits al 

Panel-View de la  instal·lació. 

 

 

.- Resum de simbologia i descripcions de tots els Panel-View’s. 

 

Les alarmes s’han de representar com descripcions ocultes en cas de que l’alarma no estigui 

activa i visualitzant-se les següents descripcions en cas de defecte: 

 

INFORMACIÓ / ALARMES / DEFECTES.  DESCRIPCIÓ A P.V. 

Magnetotèrmic desconnectat. Magnet. off. 

Defecte tèrmic. Def. tèrmic. 

Fallo confirmació obrir. Fallo conf. O. 

Fallo confirmació tancar. Fallo conf. T. 

Fallo ordre de marxa. Fallo. c.m. 

Límit parell obrir. Límit parell O. 

Límit parell tancar. Límit parell T. 

Consum alt. Consum alt. 

Consum baix. Consum baix. 

Senyal analògica incorrecte (< 2,5 mA / > 21,5 

mA) 
Def. elèctric. 

Alarma alta d’una senyal analògica. Alta [mesura + tag] 

Alarma baixa d’una senyal analògica. Baixa [mesura + tag] 

Nivell transm. ultrasons  Nivell trans. pressió  

xx 
Discordància. 

Polsador d’emergència. P. emergència. 

Defecte arrencador. D. arrencador. 

Defecte variador de velocitat D. variador. 
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La representació, en els P.V. en color, de les alarmes es farà apareixen l’alarma de color negre 

per sobre d’un rectangle de color vermell. 

 

 

 

 

 

.- Representació gràfica  en els Panel-View’s. 

 

De la mateixa manera que s’han definit les alarmes per tal d’homogeneïtzar les 

representacions gràfiques de tots els Panel-View’s es definiran un seguit d’estructures que 

han de complir tots els equips de visualització tant desenvolupats per personal d’ATLL com 

per personal contractat. 

 

Degut a l’existència de dos models de Panel-View diferents i amb unes característiques de 

representació diferents hi ha un seguit de particularitats comunes als dos, però algunes 

genèriques a cada un d’ells. 

 

.- Vàlvules, la representació de les vàlvules sempre serà com dos triangles oposats on es 

canvia el color dels triangles per indicar els diferents estats i al voltant d’ella 

el valor analògic en tant per cent de l’obertura. 

 

 

Representació en P.V. en color   

 

   Vàlvula oberta :  color verd. 

   Vàlvula tancada : color vermell. 

   Vàlvula obrint :  color verd intermitent. 

   Vàlvula tancant : color vermell intermitent. 

   Error vàlvula :  color morat (dos finals de cursa). 

   Alguna alarma :  línia groga sota la vàlvula. 

 

Representació en P.V. en blanc i negra  

 

   Vàlvula oberta :    

  

   Vàlvula tancada :   

  

   Vàlvula obrint / tancant :  

  

   Alguna alarma :  punt intermitent al voltant de la vàlvula.  

 

.- Bombes, tota bomba es representarà com una circumferència amb un triangle a l’interior, 

en direcció cap el sentit del flux. L’estat de la bomba s’indicarà en funció del 

color interior del triangle. 

 

Representació en P.V. en color  

 

   Bomba en marxa :  Triangle interior verd. 

   Bomba parada :  Triangle interior vermell. 

   Alguna alarma :  línia groga sota bomba. 

 

Representació en P.V. en blanc i negra  

 

   Bomba en marxa : 

 

   Bomba parada : 

 

   Alguna alarma : punt intermitent al voltant 

de la bomba. 

 

 

.- Dipòsits, es representaran com un rectangle on l’interior serà 

proporcional a l’alçada del dipòsit i s’indicarà al costat el rang del dipòsit 

(Ex. 0,00 .. 10,00 m.). Al voltant del dipòsit s’inclourà el valor de la lectura 

analògica, si està en servei o fora de servei i les consignes de nivell si fan falta. 

 

.- Senyals analògiques, tots els valors analògics representats als Panel-View’s han de tenir les 

següents informacions, tag de l’instrument, representació numèrica, unitats i una paraula codi 

que indica la funció o l’estat de l’analògica (A, alarma; D, dispar; F, fallo de senyal). 
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.- F6, quan s’accedeix a un Panel-View, aquest per estat normal ha de tenir la llum apagada 

i per tant s’ha de polsar la tecla F6 per encendre la llum. 

 

.- F10, sempre es farà servir la tecla F10 per sortir de la pantalla activa i torna a la pantalla 

de partida. 

 

Qualsevol altre simbologia o alarma que pugui aparèixer en un Panel-View i no definida en 

aquest document ha de ser presentada, tant la seva representació, text associat i accions, 

per escrit al Director dels Treballs qui donarà o no la seva conformitat del nou equip. 

 

 

15.3 Adquisició de dades i supervisió (SCADA). 

  

15.3.1 Hardware i software de la xarxa d’ordinadors. 

  

La xarxa d'ordinadors consta de tres elements redundants, instal·lats dos a l’ETAP del 

Llobregat (planta i xarxa) i el tercer a l’ETAP del Ter (planta). 

 

Els equips en cadascun dels centres estan formats per: 

 

▪ 2 servidors Pentium IV 2400 Mhz, amb 1 Mb de memòria RAM, disc dur de 72 Gb, 

gravador de DVD, targeta de xarxa de 1Gb. 

 

▪ Sistema operatiu Windows 2000 SP4. 

 

▪ Sistema de redundància entre els dos servidors. 

 

▪ PC client: monitor de 19”, Windows 2000, targeta de xarxa de 1 Gb. 

 

Aquestes configuracions i sofwares s’ha d’adaptar previ acord amb el personal d’ATLL a la 

tecnologia vigent en el moment d’implantar els equips. (Actualment s’està preparant la 

migració a Windows 2003). 

 

15.3.2 Normes generals de representació gràfica.  

 

La següents normes pretenen uniformitzar l'interfase gràfica de l'operador. 

 

 

15.3.2.1 Normes generals. 

 

▪ Es prima la representació gràfica per sobre de la representació alfanumèrica. 

 

▪ La visualització de l'estat dels diferents equips ha d'ésser molt intuïtiva. Els diferents 

colors associats als diferents estats dels equips permetran a l'operador fer-se una idea 

de l'estat del sistema amb un cop d'ull. 

 

▪ Es procurarà dibuixar els equips amb una dimensió proporcional a la real. 

 

▪ No es representarà l'equipament i instrumentació no controlat pel SCADA. Una 

excepció a aquesta norma serà l'equipament que sigui important a l'hora d'operar la 

planta, encara que es desconeixi el seu estat. En aquest cas els equips es 

representaran de color gris fixes. 

 

▪ Les variables analògiques es representaran totes amb la mateixa dimensió. 

 

 

15.3.2.2 Normes gràfiques de menús.  

 

▪ La selecció de sinòptics gràfics es realitzarà mitjançant polsadors gràfics o etiquetes 

situats en els sinòptics gràfics. 

 

▪ L'arbre de menús tindrà una estructura jeràrquica, de manera que des de el sinòptic 

general de la Planta Potabilitzadora d'Abrera es podrà avançar augmentant el detall 

fins arribar al sinòptic particular de la zona a visualitzar. 

 

▪ En cada sinòptic es disposarà de tecles gràfiques per anar al següent sinòptic aigües 

amunt i aigües avall. 
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15.3.2.3 Normes gràfiques d’equips. 

 

▪ Els detalls de l'estat dels equips que no siguin necessaris per controlar l'estat dels 

mateixos, es mostraran en la finestra de detall. 

 

▪ Les tecles d'operació i enviament de consignes dels equips es mostraran en la seva 

finestra de detall. 

 

▪ El detall de les alarmes d'un equip es podran consultar en la seva finestra de detall. 

 

▪ En els equips que disposin de SCAN, aquest es representarà com un quadrat sota de 

l'equip. Aquest quadrat serà transparent quan el SCAN estigui en ON i blanc quan 

estigui en OFF. 

 

▪ El criteri general dels colors dels equips gràfics serà el següent: 

 

▪ VERMELL:   Tancat, parat 

▪ VERD:   Obert, en marxa 

▪ GROC:   Estat incoherent 

▪ VIOLAT (ratllat):  Entreoberta 

▪ VERMELL (ratllat):  Tancant-se 

▪ VERD (ratllat):  Obrint-se 

 

▪ Qualsevol estat nou es procurarà assimilar-ho als indicats anteriorment. 

 

▪ Les alarmes dels equips es representaran amb una campana groga situada al costat 

dels equips. Aquesta campana només apareixerà si hi ha alguna alarma activa en 

l'equip. 

 

▪ L'estat LOCAL/REMOT es representarà amb una L amb fons groc. Aquesta indicació 

només apareixerà quan l'equip estigui en LOCAL. 

 

▪ L'estat EN SERVEI/FORA DE SERVEI es representarà amb una S amb fons groc. 

Aquesta indicació només apareixerà quan l'equip estigui FORA DE SERVEI. 

 

▪ L'estat EN MANTENIMENT es representarà amb una M amb fons groc. Aquesta 

indicació només apareixerà quan l'equip estigui EN MANTENIMENT 
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16 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE 

CONTROL 

L’abonament dels treballs es durà a terme a través de les relacions valorades mensuals, les 

quals es realitzarà sobre els amidaments reals executats en aquells mes i abans del dia 20. 

La Supervisió d’obra facilitarà un resum dels treballs executats en el mes, havent de ser 

verificats juntament amb el contractista i la propietat. 

 

Els elements que es poden comptabilitzar unitàriament (relés, magnetotèrmics, actuadors, 

pantalles fluorescents, ...) s’abonaran per equip instal·lat i operatiu.  

 

Aquelles partides que per la seva part són mesurables a través de metres, es verificaran els 

traçats a camp sempre que sigui possible i en cas contrari es mesurarà sobre plànol a escala. 

 

Les partides definides com partides alçades a justificar, per tal de dur a terme el seu 

abonament s’hauran de presentar els justificants necessaris, sobre els quals es podran aplicar 

tots els factors definits en el capítol de pressupost del Document I.- Memòria. 

 

Les partides definides com partides alçades d’abonament íntegre, s’abonaran 

independentment del cost real un cop s’hagi executat els treballs a que fa referència. 

 

En cap cas es podrà abonar part de cap partida en concepte d’aplecs de material. 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2018 

L’enginyer autor del projecte:     

 

 

 

Manuel de Riquer Mestres    

Enginyer Civil 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU 

 

L’enginyer director del projecte: 

 

 

 

Daniel Español Realp 

Enginyer de Camins Canals i Ports 

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. 
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DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS AUXILIARS 





























ARQUETA 1. DERIVACIÓ

Longitud (m) DN (mm) Gruix (mm) Pes Kg/ml Unitats Pes Total Kg

Tram DN1700 0,45 1700 10 419,25 2,00 377,32

Con reducció DN1700/1600 0,2 1650 10 406,91 2,00 162,77

Tram DN1600 2,4 1600 10 394,58 1,00 947,00

Tram DN 1200 0,6 1200 10 295,94 1,00 177,56

Tram DN 1200 Boca Home 1,6 1200 10 295,94 1,00 473,50

Tram Boca Home DN800 0,4 800 10 197,29 1,00 78,92

Tub DN100 6 1,90 11,40

Brida plana DN1600 297,40 2,00 594,80

Brida plana DN1200 181,40 3,00 544,20

Brida planda DN800 (Boca Home) 90,80 1,00 90,80

Brida plana DN100 4,00 40,00 160,00

Brida cega DN1200 (auxiliar) 798,10 1,00 798,10

Brida cega DN800 (Boca Home) 271,90 1,00 271,90

Suport DN1600 123,80 1,00 123,80

Suport DN1200 56,40 1,00 56,40

4.868,47
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ARQUETA 2. CABALÍMETRE

Longitud (m) DN (mm) Gruix (mm) Pes Kg/ml Unitats Pes Total Kg

Tram DN 1200 1,4 1200 8 236,75 1,00 331,45

Tram Boca Home DN800 0,4 800 10 197,29 1,00 78,92

Con reducció DN1200/600 2,4 900 8 177,56 1,00 426,15

Carret llis DN 600 0,3 600 6,4 94,70 1,00 28,41

Carret llis DN 600 1,5 600 6,4 94,70 1,00 142,05

Carret llis colzes DN 600 3,02 600 6,4 94,70 1,00 285,99

Carret llis sortida DN 600 1,4 600 6,4 94,70 1,00 132,58

Con ampliació DN600/1000 0,8 800 7 138,10 1,00 110,48

Tub DN100 2 1,90 3,80

Tub DN150 2 2,90 5,80

Brida plana DN1200 181,40 2,00 362,80

Brida planda DN800 (Boca Home) 90,80 1,00 90,80

Brida cega DN800 (Boca Home) 271,90 1,00 271,90

Brida planda DN600 49,20 5,00 246,00

Brida plana DN150 10,00 40,00 400,00

Brida plana DN100 8,00 40,00 320,00

Suport 1 Reducció DN1200/600 123,80 1,00 123,80

Suport 2 DN600 145,66 1,00 145,66

Suport 3 DN600 235,23 2,00 470,46

3.977,05
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ARQUETACONNEXIÓ FINAL

Longitud (m) DN (mm) Gruix (mm) Pes Kg/ml Unitats Pes Total Kg

Tram DN 1000 1,7 1000 8 197,29 1,00 335,40

Tram DN 1000 0,7 1000 8 197,29 1,00 138,10

Tram DN 1000 0,4 1000 8 197,29 1,00 78,92

Tram DN 1000 1,7 1000 8 197,29 1,00 335,40

Tub DN100 5 1,90 9,50

Brida plana DN1000 133,20 5,00 666,00

Brida planda DN800 (Boca Home) 90,80 1,00 90,80

Brida plana DN100 4,00 26,00 104,00

Brida cega DN800 (Boca Home) 271,90 1,00 271,90

Suport DN1000 56,40 2,00 112,80

2.142,81
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PAS ELEVAT CANAL

Longitud (m) DN (mm) Gruix (mm) Pes Kg/ml Pes Total Kg

Canonada DN1000 14,6 1000 10 246,61 3.600,58

Placa base suport 459,60 919,20

Rigiditzador DN1000 671,10 1.342,20

5.861,98

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓPER A LA MILLORA DE L'ÀRTERIA

PTLL-ABRERA



MOVIMENT DE TERRES ARQUETES

Arqueta PK
Longitud

arqueta

Amplada

arqueta

Alçada

arqueta

Area extra

de terres a

excavar

Volum extra

de terres a

excavar

Area reblert Volum reblert

Derivació - Ventosa 2,160 5 1 6,4 6,4 5,45 38,9045 348,00 35,6045 124,77

Cabalímetre 42,251 2 3 11,3 4,82 5,7 62,726 1.102,41 59,9 791,95

Desguàs 221,866 2 3 3,4 2,6 2,98 26,6456 203,44 24,4856 177,10

Ventosa 357,795 2 3 3,4 3 3,4 30,785 244,74 28,505 210,06

Desguàs 648,111 1 2 3,4 3 3,8 42,005 386,45 39,725 347,69

Ventosa 888,887 1 2 3,4 3 4,91 61,3412 632,43 59,0612 582,35

Desguàs 1.168,896 1 2 3,4 3 5,69 77,8772 863,66 75,5972 805,62

Ventosa 1.657,207 1 2 3,4 3 3,51 37,7652 336,49 35,4852 300,69

Ventosa 2.261,400 1 2 3,4 3 3,7 40,505 368,60 38,225 330,86

Desguàs 2.298,216 1 2 3,4 3 3,95 44,33 414,49 42,05 374,20

Connexió - Ventosa 2721,542 5 1 5,8 5,6 5,9 39,686 332,97 36,626 141,33

5.233,66 4.186,60
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  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA       30.742         0.00          0.0            TUBO        0.811         0.00          0.0 

                      VEGETAL        2.823         0.00          0.0   EXC T NATURAL       30.742         0.00          0.0 

        3.048        D TIERRA       32.409        96.24         96.2            TUBO        0.811         2.47          2.5 

                      VEGETAL        2.894         8.71          8.7   EXC T NATURAL       32.409        96.24         96.2 

        4.099        D TIERRA       23.980        29.63        125.9            TUBO        0.811         0.85          3.3 

                      VEGETAL        1.860         2.50         11.2   EXC T NATURAL       23.980        29.63        125.9 

        4.570        D TIERRA       24.145        11.33        137.2            TUBO        0.811         0.38          3.7 

                      VEGETAL        1.866         0.88         12.1   EXC T NATURAL       24.145        11.33        137.2 

        4.944        D TIERRA       33.372        10.76        148.0            TUBO        0.811         0.30          4.0 

                      VEGETAL        2.929         0.90         13.0   EXC T NATURAL       33.372        10.76        148.0 

       20.000        D TIERRA       42.135       568.42        716.4            TUBO        0.811        12.21         16.2 

                      VEGETAL        3.260        46.59         59.6   EXC T NATURAL       42.135       568.42        716.4 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       40.000        D TIERRA       44.928         0.00        716.4            TUBO        0.811         0.00         16.2 

                      VEGETAL        3.364         0.00         59.6   EXC T NATURAL       44.928         0.00        716.4 

       47.216        D TIERRA       43.295       318.31       1034.7            TUBO        0.967         6.41         22.6 

                      VEGETAL        3.323        24.13         83.7   EXC T NATURAL       43.295       318.31       1034.7 

       50.469        D TIERRA       18.649       100.75       1135.4            TUBO        0.810         2.89         25.5 

                      VEGETAL        1.584         7.98         91.7   EXC T NATURAL       18.649       100.75       1135.4 

       52.351        D TIERRA       18.431        34.89       1170.3            TUBO        0.810         1.53         27.1 

                      VEGETAL        1.576         2.97         94.7   EXC T NATURAL       18.431        34.89       1170.3 

       58.150        D TIERRA       25.536       127.48       1297.8       TERRAPLEN        0.015         0.04          0.0 

                         TUBO        0.810         4.70         31.8         VEGETAL        2.545        11.95        106.6 

                EXC T NATURAL       25.536       127.48       1297.8 

       60.000        D TIERRA       25.538        47.24       1345.1       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1 

                         TUBO        0.810         1.50         33.3         VEGETAL        2.569         4.73        111.3 

                EXC T NATURAL       25.538        47.24       1345.1 

       80.000        D TIERRA       23.481       490.19       1835.2            TUBO        0.810        16.21         49.5 

                      VEGETAL        2.470        50.39        161.7   EXC T NATURAL       23.481       490.19       1835.2 

      100.000        D TIERRA       33.691       571.72       2407.0            TUBO        0.810        16.21         65.7 

                      VEGETAL        2.931        54.00        215.7   EXC T NATURAL       33.691       571.72       2407.0 

      120.000        D TIERRA       35.270       689.61       3096.6            TUBO        0.810        16.21         81.9 

                      VEGETAL        3.010        59.41        275.1   EXC T NATURAL       35.270       689.61       3096.6 

      140.000        D TIERRA       16.121       513.91       3610.5            TUBO        0.811        16.21         98.1 

                      VEGETAL        2.218        52.28        327.4   EXC T NATURAL       16.121       513.91       3610.5 

      160.000        D TIERRA       14.532       306.53       3917.0            TUBO        0.811        16.22        114.3 

                      VEGETAL        1.969        41.87        369.3   EXC T NATURAL       14.532       306.53       3917.0 

      180.000        D TIERRA        3.814       183.46       4100.5            TUBO        0.811        16.22        130.5 

                      VEGETAL        1.356        33.25        402.5   EXC T NATURAL        3.814       183.46       4100.5 

      200.000        D TIERRA        8.200       120.14       4220.6            TUBO        0.811        16.22        146.7 

                      VEGETAL        1.716        30.71        433.3   EXC T NATURAL        8.200       120.14       4220.6 

      201.635        D TIERRA        2.290         8.58       4229.2            TUBO        0.811         1.33        148.1 

                      VEGETAL        0.554         1.86        435.1   EXC T NATURAL        2.290         8.58       4229.2 

      201.990        D TIERRA        2.310         0.82       4230.0            TUBO        0.811         0.29        148.4 

                      VEGETAL        0.557         0.20        435.3   EXC T NATURAL        2.310         0.82       4230.0 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      220.000        D TIERRA        5.381         0.00       4230.0            TUBO        0.811         0.00        148.4 

                      VEGETAL        1.279         0.00        435.3   EXC T NATURAL        5.381         0.00       4230.0 

      240.000        D TIERRA        0.596        59.77       4289.8            TUBO        0.810        16.21        164.6 

                      VEGETAL        0.622        19.01        454.3   EXC T NATURAL        0.596        59.77       4289.8 

      260.000        D TIERRA       10.864       114.60       4404.4            TUBO        0.810        16.21        180.8 

                      VEGETAL        1.708        23.30        477.6   EXC T NATURAL       10.864       114.60       4404.4 

      280.000        D TIERRA        5.985       168.49       4572.9            TUBO        0.810        16.21        197.0 

                      VEGETAL        1.324        30.32        507.9   EXC T NATURAL        5.985       168.49       4572.9 

      300.000        D TIERRA        4.017       100.02       4672.9            TUBO        0.810        16.21        213.2 

                      VEGETAL        1.109        24.33        532.3   EXC T NATURAL        4.017       100.02       4672.9 

      320.000        D TIERRA        2.112        61.29       4734.2            TUBO        0.810        16.21        229.4 

                      VEGETAL        0.741        18.51        550.8   EXC T NATURAL        2.112        61.29       4734.2 

      340.000        D TIERRA        0.001        21.12       4755.3            TUBO        0.810        16.21        245.6 

                      VEGETAL        0.328        10.70        561.5   EXC T NATURAL        0.001        21.12       4755.3 

      353.267        D TIERRA        2.227        14.78       4770.1            TUBO        0.815        10.78        256.4 

                      VEGETAL        0.812         7.57        569.0   EXC T NATURAL        2.227        14.78       4770.1 

      353.604        D TIERRA        2.244         0.75       4770.8            TUBO        0.815         0.27        256.7 

                      VEGETAL        0.812         0.27        569.3   EXC T NATURAL        2.244         0.75       4770.8 

      354.103        D TIERRA        2.409         1.16       4772.0            TUBO        0.810         0.41        257.1 

                      VEGETAL        0.827         0.41        569.7   EXC T NATURAL        2.409         1.16       4772.0 

      354.127        D TIERRA        2.421         0.06       4772.1            TUBO        0.810         0.02        257.1 

                      VEGETAL        0.828         0.02        569.7   EXC T NATURAL        2.421         0.06       4772.1 

      360.000        D TIERRA        6.855        27.24       4799.3            TUBO        0.810         4.76        261.8 

                      VEGETAL        1.441         6.66        576.4   EXC T NATURAL        6.855        27.24       4799.3 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000        D TIERRA       54.246         0.00       4799.3            TUBO        1.120         0.00        261.8 

                      VEGETAL        4.595         0.00        576.4   EXC T NATURAL       54.246         0.00       4799.3 

      381.605        D TIERRA       50.854        84.34       4883.6            TUBO        1.120         1.80        263.6 

                      VEGETAL        3.216         6.27        582.7   EXC T NATURAL       50.854        84.34       4883.6 

      382.714        D TIERRA       55.956        59.23       4942.9            TUBO        0.810         1.07        264.7 

                      VEGETAL        3.334         3.63        586.3   EXC T NATURAL       55.956        59.23       4942.9 

      400.000        D TIERRA       45.139       873.76       5816.6            TUBO        0.810        14.01        278.7 

                      VEGETAL        4.524        67.92        654.2   EXC T NATURAL       45.139       873.76       5816.6 

      420.000        D TIERRA       20.349       654.88       6471.5            TUBO        0.810        16.21        294.9 

                      VEGETAL        2.801        73.25        727.5   EXC T NATURAL       20.349       654.88       6471.5 

      440.000        D TIERRA        6.170       265.20       6736.7            TUBO        0.810        16.21        311.1 

                      VEGETAL        1.547        43.48        771.0   EXC T NATURAL        6.170       265.20       6736.7 

      460.000        D TIERRA        4.543       107.13       6843.8            TUBO        0.810        16.21        327.3 

                      VEGETAL        1.351        28.98        799.9   EXC T NATURAL        4.543       107.13       6843.8 

      480.000        D TIERRA        7.369       119.13       6963.0            TUBO        0.810        16.21        343.6 

                      VEGETAL        1.672        30.23        830.2   EXC T NATURAL        7.369       119.13       6963.0 

      500.000        D TIERRA        9.830       172.00       7135.0            TUBO        0.810        16.21        359.8 

                      VEGETAL        1.899        35.71        865.9   EXC T NATURAL        9.830       172.00       7135.0 

      520.000        D TIERRA       14.802       246.32       7381.3            TUBO        0.810        16.21        376.0 

                      VEGETAL        2.310        42.09        908.0   EXC T NATURAL       14.802       246.32       7381.3 

      534.046        D TIERRA       18.328       232.67       7614.0       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.1 

                         TUBO        0.810        11.38        387.3         VEGETAL        2.548        34.12        942.1 

                EXC T NATURAL       18.328       232.67       7614.0 

      537.398        D TIERRA       14.213        54.54       7668.5            TUBO        0.810         2.72        390.1 

                      VEGETAL        1.698         7.12        949.2   EXC T NATURAL       14.213        54.54       7668.5 

      539.085        D TIERRA       14.612        24.31       7692.8            TUBO        0.810         1.37        391.4 

                      VEGETAL        1.722         2.88        952.1   EXC T NATURAL       14.612        24.31       7692.8 

      540.000        D TIERRA       18.053        14.94       7707.7            TUBO        0.810         0.74        392.2 

                      VEGETAL        2.064         1.73        953.8   EXC T NATURAL       18.053        14.94       7707.7 

      541.924        D TIERRA       21.431        37.98       7745.7            TUBO        0.810         1.56        393.7 

                      VEGETAL        2.765         4.64        958.5   EXC T NATURAL       21.431        37.98       7745.7 

      560.000        D TIERRA       33.087       492.73       8238.5            TUBO        0.810        14.65        408.4 

                      VEGETAL        3.401        55.73       1014.2   EXC T NATURAL       33.087       492.73       8238.5 

      580.000        D TIERRA       29.121       622.08       8860.5            TUBO        0.810        16.21        424.6 

                      VEGETAL        3.280        66.81       1081.0   EXC T NATURAL       29.121       622.08       8860.5 

      600.000        D TIERRA       19.403       485.24       9345.8            TUBO        0.810        16.21        440.8 

                      VEGETAL        2.719        59.98       1141.0   EXC T NATURAL       19.403       485.24       9345.8 

      620.000        D TIERRA       13.822       332.25       9678.0            TUBO        0.810        16.21        457.0 

                      VEGETAL        2.147        48.65       1189.6   EXC T NATURAL       13.822       332.25       9678.0 

      640.000        D TIERRA       14.474       282.97       9961.0            TUBO        0.810        16.21        473.2 

                      VEGETAL        2.262        44.09       1233.7   EXC T NATURAL       14.474       282.97       9961.0 

      660.000        D TIERRA       19.159       336.33      10297.3            TUBO        0.811        16.21        489.4 

                      VEGETAL        2.587        48.49       1282.2   EXC T NATURAL       19.159       336.33      10297.3 

      680.000        D TIERRA       18.222       373.80      10671.1            TUBO        0.811        16.21        505.6 

                      VEGETAL        2.520        51.07       1333.3   EXC T NATURAL       18.222       373.80      10671.1 

      700.000        D TIERRA       17.603       358.25      11029.4            TUBO        0.811        16.21        521.8 

                      VEGETAL        2.487        50.07       1383.4   EXC T NATURAL       17.603       358.25      11029.4 

      720.000        D TIERRA       17.787       353.91      11383.3            TUBO        0.811        16.21        538.1 

                      VEGETAL        2.519        50.05       1433.4   EXC T NATURAL       17.787       353.91      11383.3 

      740.000        D TIERRA       19.335       371.22      11754.5            TUBO        0.811        16.21        554.3 

                      VEGETAL        2.601        51.20       1484.6   EXC T NATURAL       19.335       371.22      11754.5 

      760.000        D TIERRA       21.348       406.82      12161.3            TUBO        0.811        16.21        570.5 

                      VEGETAL        2.722        53.24       1537.8   EXC T NATURAL       21.348       406.82      12161.3 

      780.000        D TIERRA       28.077       494.25      12655.6            TUBO        0.810        16.21        586.7 

                      VEGETAL        3.107        58.29       1596.1   EXC T NATURAL       28.077       494.25      12655.6 

      800.000        D TIERRA       34.839       629.17      13284.8            TUBO        0.810        16.21        602.9 

                      VEGETAL        3.490        65.97       1662.1   EXC T NATURAL       34.839       629.17      13284.8 

      808.678        D TIERRA       37.545       314.08      13598.8            TUBO        0.810         7.03        609.9 

                      VEGETAL        3.606        30.79       1692.9   EXC T NATURAL       37.545       314.08      13598.8 

      809.989        D TIERRA       25.857        41.56      13640.4            TUBO        0.810         1.06        611.0 

                      VEGETAL        2.220         3.82       1696.7   EXC T NATURAL       25.857        41.56      13640.4 

      810.476        D TIERRA       25.974        12.62      13653.0            TUBO        0.810         0.39        611.4 

                      VEGETAL        2.225         1.08       1697.8   EXC T NATURAL       25.974        12.62      13653.0 

      811.537        D TIERRA       38.581        34.25      13687.3            TUBO        0.810         0.86        612.2 

                      VEGETAL        3.656         3.12       1700.9   EXC T NATURAL       38.581        34.25      13687.3 

      820.000        D TIERRA       41.366       338.30      14025.6            TUBO        0.810         6.86        619.1 

                      VEGETAL        3.763        31.39       1732.3   EXC T NATURAL       41.366       338.30      14025.6 

      840.000        D TIERRA       47.211       885.77      14911.3            TUBO        0.810        16.21        635.3 

                      VEGETAL        4.033        77.95       1810.3   EXC T NATURAL       47.211       885.77      14911.3 

      860.000        D TIERRA       51.697       989.08      15900.4            TUBO        0.810        16.21        651.5 

                      VEGETAL        4.283        83.16       1893.4   EXC T NATURAL       51.697       989.08      15900.4 

      880.000        D TIERRA       43.659       953.56      16854.0            TUBO        0.810        16.21        667.7 

                      VEGETAL        3.906        81.89       1975.3   EXC T NATURAL       43.659       953.56      16854.0 

      900.000        D TIERRA       23.943       676.02      17530.0            TUBO        0.810        16.21        683.9 

                      VEGETAL        2.535        64.40       2039.7   EXC T NATURAL       23.943       676.02      17530.0 

      920.000        D TIERRA       27.780       517.24      18047.2            TUBO        0.810        16.21        700.1 

                      VEGETAL        3.105        56.40       2096.1   EXC T NATURAL       27.780       517.24      18047.2 

      940.000        D TIERRA       32.493       602.74      18650.0            TUBO        0.810        16.21        716.3 

                      VEGETAL        3.396        65.01       2161.1   EXC T NATURAL       32.493       602.74      18650.0 

      955.006        D TIERRA       37.356       524.08      19174.0       TERRAPLEN        0.003         0.02          0.1 

                         TUBO        0.810        12.16        728.5         VEGETAL        3.590        52.42       2213.6 

                EXC T NATURAL       37.356       524.08      19174.0 

      957.560        D TIERRA       28.306        83.85      19257.9            TUBO        0.810         2.07        730.6 

                      VEGETAL        2.447         7.71       2221.3   EXC T NATURAL       28.306        83.85      19257.9 

      958.570        D TIERRA       28.507        28.69      19286.6            TUBO        0.810         0.82        731.4 

                      VEGETAL        2.452         2.47       2223.7   EXC T NATURAL       28.507        28.69      19286.6 

      960.000        D TIERRA       39.194        48.41      19335.0            TUBO        0.810         1.16        732.6 

                      VEGETAL        3.483         4.24       2228.0   EXC T NATURAL       39.194        48.41      19335.0 

      960.333        D TIERRA       39.803        13.15      19348.1            TUBO        0.810         0.27        732.8 

                      VEGETAL        3.712         1.20       2229.2   EXC T NATURAL       39.803        13.15      19348.1 

      980.000        D TIERRA       64.765      1028.27      20376.4            TUBO        0.810        15.94        748.8 

                      VEGETAL        4.672        82.45       2311.6   EXC T NATURAL       64.765      1028.27      20376.4 

     1000.000        D TIERRA       28.237       930.02      21306.4            TUBO        0.810        16.21        765.0 

                      VEGETAL        3.087        77.59       2389.2   EXC T NATURAL       28.237       930.02      21306.4 

     1020.000        D TIERRA       32.699       609.36      21915.8            TUBO        0.810        16.21        781.2 

                      VEGETAL        3.364        64.51       2453.7   EXC T NATURAL       32.699       609.36      21915.8 

     1040.000        D TIERRA       40.910       736.09      22651.9            TUBO        0.810        16.21        797.4 



                      VEGETAL        3.882        72.46       2526.2   EXC T NATURAL       40.910       736.09      22651.9 

     1060.000        D TIERRA       46.121       870.30      23522.2            TUBO        0.810        16.21        813.6 

                      VEGETAL        4.105        79.87       2606.1   EXC T NATURAL       46.121       870.30      23522.2 

     1080.000        D TIERRA       55.975      1020.95      24543.1            TUBO        0.810        16.21        829.8 

                      VEGETAL        4.246        83.51       2689.6   EXC T NATURAL       55.975      1020.95      24543.1 

     1099.646        D TIERRA       31.857       862.77      25405.9            TUBO        0.810        15.92        845.7 

                      VEGETAL        2.326        64.56       2754.1   EXC T NATURAL       31.857       862.77      25405.9 

     1099.799        D TIERRA       31.827         4.87      25410.8            TUBO        0.810         0.12        845.8 

                      VEGETAL        2.325         0.36       2754.5   EXC T NATURAL       31.827         4.87      25410.8 

     1100.000        D TIERRA       53.115         8.54      25419.3            TUBO        0.810         0.16        846.0 

                      VEGETAL        4.678         0.70       2755.2   EXC T NATURAL       53.115         8.54      25419.3 

     1120.000        D TIERRA       44.314       974.29      26393.6            TUBO        0.810        16.21        862.2 

                      VEGETAL        3.892        85.70       2840.9   EXC T NATURAL       44.314       974.29      26393.6 

     1138.825        D TIERRA       38.692       781.29      27174.9            TUBO        0.810        15.26        877.5 

                      VEGETAL        3.597        70.49       2911.4   EXC T NATURAL       38.692       781.29      27174.9 

     1139.786        D TIERRA       25.672        30.93      27205.8            TUBO        0.810         0.78        878.2 

                      VEGETAL        2.154         2.76       2914.1   EXC T NATURAL       25.672        30.93      27205.8 

     1140.000        D TIERRA       25.629         5.49      27211.3            TUBO        0.810         0.17        878.4 

                      VEGETAL        2.153         0.46       2914.6   EXC T NATURAL       25.629         5.49      27211.3 

     1140.145        D TIERRA       25.592         3.71      27215.0            TUBO        0.810         0.12        878.5 

                      VEGETAL        2.151         0.31       2914.9   EXC T NATURAL       25.592         3.71      27215.0 

     1140.958        D TIERRA       38.012        25.86      27240.9            TUBO        0.810         0.66        879.2 

                      VEGETAL        3.577         2.33       2917.2   EXC T NATURAL       38.012        25.86      27240.9 

     1156.351        D TIERRA       32.828       545.22      27786.1            TUBO        0.810        12.47        891.7 

                      VEGETAL        3.341        53.25       2970.5   EXC T NATURAL       32.828       545.22      27786.1 

     1160.000        D TIERRA       22.367       100.70      27886.8            TUBO        0.810         2.96        894.6 

                      VEGETAL        2.025         9.79       2980.3   EXC T NATURAL       22.367       100.70      27886.8 

     1160.268        D TIERRA       20.824         5.79      27892.6            TUBO        0.810         0.22        894.8 

                      VEGETAL        1.927         0.53       2980.8   EXC T NATURAL       20.824         5.79      27892.6 

     1161.517        D TIERRA       21.566        26.47      27919.1            TUBO        0.818         1.02        895.9 

                      VEGETAL        1.959         2.43       2983.2   EXC T NATURAL       21.566        26.47      27919.1 

     1164.079        D TIERRA       37.386        75.52      27994.6       TERRAPLEN        0.008         0.01          0.1 

                         TUBO        0.818         2.10        898.0         VEGETAL        3.529         7.03       2990.3 

                EXC T NATURAL       37.386        75.52      27994.6 

     1180.000        D TIERRA       43.884       646.95      28641.5       TERRAPLEN        0.000         0.06          0.2 

                         TUBO        0.810        12.96        910.9         VEGETAL        3.842        58.68       3048.9 

                EXC T NATURAL       43.884       646.95      28641.5 

     1200.000        D TIERRA       38.567       824.51      29466.0            TUBO        0.810        16.21        927.1 

                      VEGETAL        3.629        74.71       3123.7   EXC T NATURAL       38.567       824.51      29466.0 

     1220.000        D TIERRA       36.445       750.13      30216.2            TUBO        0.810        16.21        943.3 

                      VEGETAL        3.543        71.73       3195.4   EXC T NATURAL       36.445       750.13      30216.2 

     1240.000        D TIERRA       35.849       722.95      30939.1            TUBO        0.810        16.21        959.5 

                      VEGETAL        3.488        70.32       3265.7   EXC T NATURAL       35.849       722.95      30939.1 

     1260.000        D TIERRA       38.444       742.93      31682.0            TUBO        0.810        16.21        975.7 

                      VEGETAL        3.563        70.52       3336.2   EXC T NATURAL       38.444       742.93      31682.0 

     1280.000        D TIERRA       40.305       787.49      32469.5            TUBO        0.810        16.21        992.0 

                      VEGETAL        3.671        72.35       3408.6   EXC T NATURAL       40.305       787.49      32469.5 

     1300.000        D TIERRA       40.698       810.03      33279.6            TUBO        0.810        16.21       1008.2 

                      VEGETAL        3.704        73.75       3482.3   EXC T NATURAL       40.698       810.03      33279.6 

     1320.000        D TIERRA       41.401       821.00      34100.6            TUBO        0.810        16.21       1024.4 

                      VEGETAL        3.730        74.34       3556.6   EXC T NATURAL       41.401       821.00      34100.6 

     1340.000        D TIERRA       39.846       812.48      34913.0            TUBO        0.810        16.21       1040.6 

                      VEGETAL        3.663        73.94       3630.6   EXC T NATURAL       39.846       812.48      34913.0 

     1360.000        D TIERRA       37.939       777.86      35690.9            TUBO        0.810        16.21       1056.8 

                      VEGETAL        3.569        72.32       3702.9   EXC T NATURAL       37.939       777.86      35690.9 

     1380.000        D TIERRA       35.932       738.72      36429.6            TUBO        0.810        16.21       1073.0 

                      VEGETAL        3.471        70.40       3773.3   EXC T NATURAL       35.932       738.72      36429.6 

     1400.000        D TIERRA       31.893       678.25      37107.9            TUBO        0.810        16.21       1089.2 

                      VEGETAL        3.256        67.27       3840.6   EXC T NATURAL       31.893       678.25      37107.9 

     1420.000        D TIERRA       28.723       606.16      37714.0            TUBO        0.810        16.21       1105.4 

                      VEGETAL        3.132        63.88       3904.5   EXC T NATURAL       28.723       606.16      37714.0 

     1440.000        D TIERRA       26.755       554.78      38268.8            TUBO        0.810        16.21       1121.6 

                      VEGETAL        3.028        61.60       3966.1   EXC T NATURAL       26.755       554.78      38268.8 

     1460.000        D TIERRA       28.194       549.49      38818.3            TUBO        0.810        16.21       1137.8 

                      VEGETAL        3.107        61.35       4027.4   EXC T NATURAL       28.194       549.49      38818.3 

     1480.000        D TIERRA       44.844       730.38      39548.7            TUBO        0.810        16.21       1154.0 

                      VEGETAL        4.058        71.65       4099.0   EXC T NATURAL       44.844       730.38      39548.7 

     1500.000        D TIERRA       34.235       790.79      40339.5            TUBO        0.810        16.21       1170.2 

                      VEGETAL        3.425        74.83       4173.9   EXC T NATURAL       34.235       790.79      40339.5 

     1520.000        D TIERRA       32.375       666.10      41005.6            TUBO        0.810        16.21       1186.4 

                      VEGETAL        3.323        67.48       4241.4   EXC T NATURAL       32.375       666.10      41005.6 

     1540.000        D TIERRA       31.694       640.68      41646.2            TUBO        0.810        16.21       1202.7 

                      VEGETAL        3.289        66.12       4307.5   EXC T NATURAL       31.694       640.68      41646.2 

     1560.000        D TIERRA       30.614       623.08      42269.3            TUBO        0.810        16.21       1218.9 

                      VEGETAL        3.229        65.19       4372.7   EXC T NATURAL       30.614       623.08      42269.3 

     1580.000        D TIERRA       30.761       613.75      42883.1            TUBO        0.810        16.21       1235.1 

                      VEGETAL        3.242        64.72       4437.4   EXC T NATURAL       30.761       613.75      42883.1 

     1600.000        D TIERRA       32.263       630.25      43513.3            TUBO        0.810        16.21       1251.3 

                      VEGETAL        3.309        65.52       4502.9   EXC T NATURAL       32.263       630.25      43513.3 

     1620.000        D TIERRA       33.584       658.47      44171.8            TUBO        0.810        16.21       1267.5 

                      VEGETAL        3.430        67.39       4570.3   EXC T NATURAL       33.584       658.47      44171.8 

     1640.000        D TIERRA       22.674       562.59      44734.4            TUBO        0.810        16.21       1283.7 

                      VEGETAL        2.856        62.86       4633.2   EXC T NATURAL       22.674       562.59      44734.4 

     1655.178        D TIERRA       13.546       274.88      45009.3       TERRAPLEN        0.008         0.06          0.2 

                         TUBO        0.816        12.34       1296.0         VEGETAL        2.181        38.23       4671.4 

                EXC T NATURAL       13.546       274.88      45009.3 

     1656.777        D TIERRA        9.314        18.28      45027.5            TUBO        0.816         1.31       1297.3 

                      VEGETAL        1.345         2.82       4674.2   EXC T NATURAL        9.314        18.28      45027.5 

     1657.921        D TIERRA        9.569        10.80      45038.3            TUBO        0.810         0.93       1298.3 

                      VEGETAL        1.367         1.55       4675.8   EXC T NATURAL        9.569        10.80      45038.3 

     1659.870        D TIERRA       14.713        23.66      45062.0            TUBO        0.810         1.58       1299.8 

                      VEGETAL        2.300         3.57       4679.3   EXC T NATURAL       14.713        23.66      45062.0 

     1660.000        D TIERRA       14.613         1.91      45063.9            TUBO        0.810         0.11       1300.0 

                      VEGETAL        2.279         0.30       4679.6   EXC T NATURAL       14.613         1.91      45063.9 

     1680.000        D TIERRA       15.082       296.95      45360.9            TUBO        0.810        16.21       1316.2 

                      VEGETAL        2.316        45.95       4725.6   EXC T NATURAL       15.082       296.95      45360.9 

     1700.000        D TIERRA       16.691       317.73      45678.6            TUBO        0.810        16.21       1332.4 

                      VEGETAL        2.425        47.41       4773.0   EXC T NATURAL       16.691       317.73      45678.6 

     1720.000        D TIERRA       16.636       333.27      46011.9            TUBO        0.810        16.21       1348.6 

                      VEGETAL        2.423        48.48       4821.5   EXC T NATURAL       16.636       333.27      46011.9 

     1734.674        D TIERRA       16.657       244.27      46256.1            TUBO        0.810        11.89       1360.5 

                      VEGETAL        2.421        35.54       4857.0   EXC T NATURAL       16.657       244.27      46256.1 

     1736.558        D TIERRA       11.835        26.84      46283.0            TUBO        0.810         1.53       1362.0 

                      VEGETAL        1.498         3.69       4860.7   EXC T NATURAL       11.835        26.84      46283.0 

     1737.684        D TIERRA       11.841        13.33      46296.3            TUBO        0.810         0.91       1362.9 

                      VEGETAL        1.499         1.69       4862.4   EXC T NATURAL       11.841        13.33      46296.3 

     1739.601        D TIERRA       16.693        27.35      46323.6            TUBO        0.810         1.55       1364.5 

                      VEGETAL        2.425         3.76       4866.2   EXC T NATURAL       16.693        27.35      46323.6 

     1740.000        D TIERRA       16.682         6.66      46330.3            TUBO        0.810         0.32       1364.8 

                      VEGETAL        2.423         0.97       4867.1   EXC T NATURAL       16.682         6.66      46330.3 

     1760.000        D TIERRA       16.795       334.78      46665.1            TUBO        0.810        16.21       1381.0 

                      VEGETAL        2.433        48.56       4915.7   EXC T NATURAL       16.795       334.78      46665.1 

     1780.000        D TIERRA       16.708       335.03      47000.1            TUBO        0.810        16.21       1397.2 

                      VEGETAL        2.423        48.56       4964.2   EXC T NATURAL       16.708       335.03      47000.1 

     1800.000        D TIERRA       16.947       336.55      47336.7            TUBO        0.810        16.21       1413.4 

                      VEGETAL        2.432        48.55       5012.8   EXC T NATURAL       16.947       336.55      47336.7 

     1820.000        D TIERRA       16.676       336.23      47672.9            TUBO        0.810        16.21       1429.6 

                      VEGETAL        2.420        48.51       5061.3   EXC T NATURAL       16.676       336.23      47672.9 

     1840.000        D TIERRA       17.095       337.71      48010.6            TUBO        0.810        16.21       1445.8 

                      VEGETAL        2.423        48.42       5109.7   EXC T NATURAL       17.095       337.71      48010.6 

     1860.000        D TIERRA       16.572       336.68      48347.3            TUBO        0.810        16.21       1462.0 

                      VEGETAL        2.396        48.18       5157.9   EXC T NATURAL       16.572       336.68      48347.3 

     1880.000        D TIERRA       15.565       321.37      48668.7            TUBO        0.810        16.21       1478.2 

                      VEGETAL        2.348        47.44       5205.4   EXC T NATURAL       15.565       321.37      48668.7 

     1900.000        D TIERRA       15.419       309.84      48978.5            TUBO        0.810        16.21       1494.4 

                      VEGETAL        2.329        46.77       5252.1   EXC T NATURAL       15.419       309.84      48978.5 

     1920.000        D TIERRA       15.550       309.69      49288.2            TUBO        0.810        16.21       1510.6 

                      VEGETAL        2.343        46.72       5298.8   EXC T NATURAL       15.550       309.69      49288.2 

     1940.000        D TIERRA       12.598       281.49      49569.7            TUBO        0.810        16.21       1526.9 

                      VEGETAL        2.133        44.76       5343.6   EXC T NATURAL       12.598       281.49      49569.7 

     1960.000        D TIERRA       11.461       240.59      49810.3            TUBO        0.810        16.21       1543.1 

                      VEGETAL        2.039        41.72       5385.3   EXC T NATURAL       11.461       240.59      49810.3 

     1980.000        D TIERRA       13.720       251.81      50062.1            TUBO        0.810        16.21       1559.3 

                      VEGETAL        1.951        39.90       5425.2   EXC T NATURAL       13.720       251.81      50062.1 

     2000.000        D TIERRA       16.698       304.18      50366.3            TUBO        0.810        16.21       1575.5 

                      VEGETAL        2.419        43.70       5468.9   EXC T NATURAL       16.698       304.18      50366.3 

     2020.000        D TIERRA       18.197       348.95      50715.2            TUBO        0.810        16.21       1591.7 

                      VEGETAL        2.513        49.32       5518.2   EXC T NATURAL       18.197       348.95      50715.2 

     2040.000        D TIERRA       16.844       350.41      51065.6            TUBO        0.811        16.21       1607.9 

                      VEGETAL        2.401        49.14       5567.4   EXC T NATURAL       16.844       350.41      51065.6 

     2060.000        D TIERRA       13.920       307.64      51373.3            TUBO        0.811        16.21       1624.1 

                      VEGETAL        2.220        46.21       5613.6   EXC T NATURAL       13.920       307.64      51373.3 

     2080.000        D TIERRA       11.924       258.44      51631.7            TUBO        0.811        16.21       1640.3 

                      VEGETAL        2.076        42.96       5656.6   EXC T NATURAL       11.924       258.44      51631.7 

     2100.000        D TIERRA       12.026       239.50      51871.2            TUBO        0.811        16.21       1656.5 

                      VEGETAL        2.073        41.48       5698.0   EXC T NATURAL       12.026       239.50      51871.2 

     2120.000        D TIERRA       12.358       243.84      52115.0            TUBO        0.811        16.21       1672.7 

                      VEGETAL        2.114        41.86       5739.9   EXC T NATURAL       12.358       243.84      52115.0 

     2140.000        D TIERRA       14.824       271.82      52386.8            TUBO        0.811        16.21       1689.0 

                      VEGETAL        2.437        45.51       5785.4   EXC T NATURAL       14.824       271.82      52386.8 

     2153.723        D TIERRA       19.054       232.46      52619.3       TERRAPLEN        0.005         0.03          0.3 

                         TUBO        0.811        11.12       1700.1         VEGETAL        2.607        34.61       5820.0 

                EXC T NATURAL       19.054       232.46      52619.3 

     2155.022        D TIERRA       14.569        21.84      52641.1            TUBO        0.811         1.05       1701.1 

                      VEGETAL        1.728         2.82       5822.8   EXC T NATURAL       14.569        21.84      52641.1 

     2155.460        D TIERRA       14.636         6.40      52647.5            TUBO        0.811         0.36       1701.5 

                      VEGETAL        1.726         0.76       5823.6   EXC T NATURAL       14.636         6.40      52647.5 

     2155.563        D TIERRA       20.023         1.78      52649.3            TUBO        0.811         0.08       1701.6 

                      VEGETAL        2.675         0.23       5823.8   EXC T NATURAL       20.023         1.78      52649.3 

     2160.000        D TIERRA       21.514        92.15      52741.5            TUBO        0.811         3.60       1705.2 

                      VEGETAL        2.723        11.98       5835.8   EXC T NATURAL       21.514        92.15      52741.5 

     2180.000        D TIERRA       16.225       377.39      53118.9            TUBO        0.811        16.21       1721.4 

                      VEGETAL        2.412        51.35       5887.2   EXC T NATURAL       16.225       377.39      53118.9 

     2200.000        D TIERRA       11.439       276.64      53395.5            TUBO        0.810        16.21       1737.6 

                      VEGETAL        2.046        44.58       5931.7   EXC T NATURAL       11.439       276.64      53395.5 

     2220.000        D TIERRA       10.843       222.82      53618.3            TUBO        0.810        16.21       1753.8 

                      VEGETAL        2.002        40.47       5972.2   EXC T NATURAL       10.843       222.82      53618.3 

     2240.000        D TIERRA       17.939       287.81      53906.1            TUBO        0.810        16.21       1770.0 

                      VEGETAL        2.369        43.71       6015.9   EXC T NATURAL       17.939       287.81      53906.1 

     2260.000        D TIERRA       16.370       343.08      54249.2            TUBO        0.810        16.21       1786.2 

                      VEGETAL        2.365        47.34       6063.3   EXC T NATURAL       16.370       343.08      54249.2 

     2260.939        D TIERRA       11.239        12.96      54262.2            TUBO        0.810         0.76       1787.0 

                      VEGETAL        1.523         1.83       6065.1   EXC T NATURAL       11.239        12.96      54262.2 

     2261.331        D TIERRA       10.919         4.34      54266.5            TUBO        0.811         0.32       1787.3 

                      VEGETAL        1.505         0.59       6065.7   EXC T NATURAL       10.919         4.34      54266.5 

     2261.788        D TIERRA       11.036         5.02      54271.5            TUBO        0.824         0.37       1787.7 

                      VEGETAL        1.515         0.69       6066.4   EXC T NATURAL       11.036         5.02      54271.5 

     2262.597        D TIERRA       14.920        10.50      54282.0       TERRAPLEN        0.007         0.00          0.3 

                         TUBO        0.824         0.67       1788.3         VEGETAL        2.256         1.53       6067.9 

                EXC T NATURAL       14.920        10.50      54282.0 

     2280.000        D TIERRA       29.141       383.39      54665.4       TERRAPLEN        0.000         0.06          0.3 

                         TUBO        0.824        14.34       1802.7         VEGETAL        3.018        45.89       6113.8 

                EXC T NATURAL       29.141       383.39      54665.4 

     2300.000        D TIERRA       20.517       496.58      55162.0            TUBO        0.810        16.34       1819.0 

                      VEGETAL        2.711        57.29       6171.1   EXC T NATURAL       20.517       496.58      55162.0 

     2320.000        D TIERRA       21.085       416.01      55578.0            TUBO        0.810        16.21       1835.2 

                      VEGETAL        2.727        54.38       6225.4   EXC T NATURAL       21.085       416.01      55578.0 

     2340.000        D TIERRA       20.391       414.75      55992.8            TUBO        0.810        16.21       1851.4 

                      VEGETAL        2.690        54.17       6279.6   EXC T NATURAL       20.391       414.75      55992.8 

     2360.000        D TIERRA       20.731       411.21      56404.0            TUBO        0.810        16.21       1867.6 

                      VEGETAL        2.703        53.93       6333.5   EXC T NATURAL       20.731       411.21      56404.0 

     2380.000        D TIERRA       18.139       388.70      56792.7            TUBO        0.810        16.21       1883.8 

                      VEGETAL        2.537        52.40       6385.9   EXC T NATURAL       18.139       388.70      56792.7 

     2400.000        D TIERRA       18.095       362.35      57155.0            TUBO        0.810        16.21       1900.0 

                      VEGETAL        2.471        50.08       6436.0   EXC T NATURAL       18.095       362.35      57155.0 

     2420.000        D TIERRA       13.664       317.60      57472.6            TUBO        0.810        16.21       1916.3 

                      VEGETAL        2.302        47.73       6483.8   EXC T NATURAL       13.664       317.60      57472.6 

     2430.806        D TIERRA       11.143       134.04      57606.7            TUBO        0.810         8.76       1925.0 

                      VEGETAL        2.085        23.70       6507.5   EXC T NATURAL       11.143       134.04      57606.7 

     2431.827        D TIERRA        7.941         9.74      57616.4            TUBO        0.810         0.83       1925.8 

                      VEGETAL        1.252         1.70       6509.2   EXC T NATURAL        7.941         9.74      57616.4 

     2432.648        D TIERRA        7.808         6.46      57622.9            TUBO        0.810         0.67       1926.5 

                      VEGETAL        1.241         1.02       6510.2   EXC T NATURAL        7.808         6.46      57622.9 

     2434.011        D TIERRA       10.375        12.39      57635.3            TUBO        0.810         1.10       1927.6 

                      VEGETAL        2.005         2.21       6512.4   EXC T NATURAL       10.375        12.39      57635.3 

     2440.000        D TIERRA        9.186        58.58      57693.8            TUBO        0.810         4.85       1932.5 

                      VEGETAL        1.901        11.70       6524.1   EXC T NATURAL        9.186        58.58      57693.8 

     2460.000        D TIERRA       11.637       208.23      57902.1            TUBO        0.810        16.21       1948.7 

                      VEGETAL        2.126        40.28       6564.4   EXC T NATURAL       11.637       208.23      57902.1 

     2480.000        D TIERRA       14.250       258.87      58160.9            TUBO        0.810        16.21       1964.9 

                      VEGETAL        2.253        43.80       6608.2   EXC T NATURAL       14.250       258.87      58160.9 

     2500.000        D TIERRA       13.434       276.84      58437.8            TUBO        0.810        16.21       1981.1 



                      VEGETAL        2.207        44.60       6652.8   EXC T NATURAL       13.434       276.84      58437.8 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     2520.000        D TIERRA       13.042         0.00      58437.8            TUBO        0.810         0.00       1981.1 

                      VEGETAL        2.602         0.00       6652.8   EXC T NATURAL       13.042         0.00      58437.8 

     2540.000        D TIERRA       15.693       287.34      58725.1            TUBO        0.810        16.21       1997.3 

                      VEGETAL        2.636        52.38       6705.2   EXC T NATURAL       15.693       287.34      58725.1 

     2560.000        D TIERRA       15.242       309.34      59034.5            TUBO        0.810        16.21       2013.5 

                      VEGETAL        2.697        53.33       6758.5   EXC T NATURAL       15.242       309.34      59034.5 

     2580.000        D TIERRA       15.428       306.70      59341.2            TUBO        0.810        16.21       2029.7 

                      VEGETAL        2.733        54.30       6812.8   EXC T NATURAL       15.428       306.70      59341.2 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     2580.000        D TIERRA       17.321         0.00      59341.2            TUBO        0.810         0.00       2029.7 

                      VEGETAL        2.942         0.00       6812.8   EXC T NATURAL       17.321         0.00      59341.2 

     2600.000        D TIERRA       18.477       357.98      59699.1            TUBO        0.810        16.21       2045.9 

                      VEGETAL        2.521        54.63       6867.4   EXC T NATURAL       18.477       357.98      59699.1 

     2620.000        D TIERRA       19.049       375.27      60074.4            TUBO        0.810        16.21       2062.1 

                      VEGETAL        2.582        51.02       6918.4   EXC T NATURAL       19.049       375.27      60074.4 

     2640.000        D TIERRA       16.136       351.86      60426.3            TUBO        0.810        16.21       2078.3 

                      VEGETAL        2.466        50.48       6968.9   EXC T NATURAL       16.136       351.86      60426.3 

     2651.703        D TIERRA       16.550       191.27      60617.5            TUBO        0.810         9.48       2087.8 

                      VEGETAL        2.451        28.77       6997.7   EXC T NATURAL       16.550       191.27      60617.5 

     2654.243        D TIERRA       11.991        36.25      60653.8            TUBO        0.810         2.06       2089.9 

                      VEGETAL        1.530         5.06       7002.7   EXC T NATURAL       11.991        36.25      60653.8 

     2655.732        D TIERRA       12.045        17.89      60671.7            TUBO        0.810         1.21       2091.1 

                      VEGETAL        1.531         2.28       7005.0   EXC T NATURAL       12.045        17.89      60671.7 

     2658.374        D TIERRA       16.767        38.06      60709.7            TUBO        0.810         2.14       2093.2 

                      VEGETAL        2.438         5.24       7010.3   EXC T NATURAL       16.767        38.06      60709.7 

     2660.000        D TIERRA       16.832        27.32      60737.1            TUBO        0.810         1.32       2094.5 

                      VEGETAL        2.438         3.96       7014.2   EXC T NATURAL       16.832        27.32      60737.1 

     2680.000        D TIERRA       17.815       346.47      61083.5            TUBO        0.810        16.21       2110.7 

                      VEGETAL        2.526        49.63       7063.9   EXC T NATURAL       17.815       346.47      61083.5 

     2700.000        D TIERRA       38.902       567.17      61650.7            TUBO        0.868        16.79       2127.5 

                      VEGETAL        4.290        68.16       7132.0   EXC T NATURAL       38.902       567.17      61650.7 

     2714.329        D TIERRA       25.334       460.22      62110.9       TERRAPLEN        0.511         3.66          4.0 

                         TUBO        0.868        12.44       2140.0         VEGETAL        2.722        50.24       7182.3 

                EXC T NATURAL       25.334       460.22      62110.9 

     2717.295        D TIERRA       16.519        62.07      62173.0       TERRAPLEN        0.000         0.76          4.7 

                         TUBO        0.868         2.58       2142.6         VEGETAL        1.530         6.30       7188.6 

                EXC T NATURAL       16.519        62.07      62173.0 

     2718.090        D TIERRA       17.539        13.54      62186.5            TUBO        0.810         0.67       2143.2 

                      VEGETAL        1.544         1.22       7189.8   EXC T NATURAL       17.539        13.54      62186.5 

     2719.038        D TIERRA       36.123        25.44      62212.0            TUBO        0.810         0.77       2144.0 

                      VEGETAL        3.101         2.20       7192.0   EXC T NATURAL       36.123        25.44      62212.0 

     2720.000        D TIERRA       38.022        35.66      62247.6            TUBO        0.810         0.78       2144.8 

                      VEGETAL        3.189         3.03       7195.0   EXC T NATURAL       38.022        35.66      62247.6 

     2723.702        D TIERRA       46.087       155.68      62403.3            TUBO        0.810         3.00       2147.8 

                      VEGETAL        3.625        12.61       7207.6   EXC T NATURAL       46.087       155.68      62403.3 

  

  Istram 18.08 

  PROYECTO :  

  EJE:   7: NUEVO_PROPUESTA_04_031018 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               62403.3 

                       TERRAPLEN                                  4.7 

                       TUBO                                    2147.8 

                       VEGETAL                                 7207.6 

                       EXC T NATURAL                          62403.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 2

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
OQXKOGPV FG VGTTGUECRÏVWNQ 12
VTGDCNNU RTGXKU K GPFGTTQEUVÏVWNQ 4 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Vcnn gp rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv-
rgt c fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

2 I32;IDE1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-111 25-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 21-111 3-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 45-111

o Vcnn gp rcxkogpv fg hqtokiõ fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c
fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

3 I32;IHE1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xqtgtc Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/
1,116

2-611 3-111 4-111

E$+F$+G$+H$4 Xqtgtc Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/
1,476

6-111 3-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 24-111

o Fgoqnkekõ fg xqtcfc eqn¹nqecfc uqdtg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ocpwcn k
ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

4 I32;2417

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 6-111 3-111 21-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 21-111 3-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 41-111

o Fgoqnkekõ fg tkiqnc fg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ5 I32;4C17

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 6-111 3-111 21-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 21-111 3-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 41-111

o Fguowpvcvig fg dctcpc ogvân¹nkec- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ6 I32D4112

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 6-111 6-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 3

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 31-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 36-111

o3 Fgoqnkekõ fg rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc- fg hkpu c 31 eo fg itwkz k oëu fg 3 o f(cornâtkc cod tgvtqgzecxcfqtc cod
octvgnn vtgpecfqt k eâttgic uqdtg ecokõ

7 I32;5ZN6

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 28-611

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 86-111

VQVCN COKFCOGPV ;3-611

o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt8 I3253412

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Corncfc Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Owtgv Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/
1,116

6-111 2-311 1-411 2-911

E$+F$+G$+H$4 Owtgv Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/
1,476

21-111 2-311 1-411 3-111 8-311

VQVCN COKFCOGPV ;-111

o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt

9 I3255412R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Fgoqnkekõ fg ecpqpcfgu vkrwu dqppc Rgtkogvtg Itwkz Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ecpqpcfc FP2811 Ctswgvc Fgtkxcekõ 6-451 1-231 7-111 4-956

E$+F$+G$+H$4 Ecpqpcfc FP2811 Dqodcogpv E361 6-451 1-231 7-111 4-956

E$+F$+G$+H$5 Ecpqpcfc FP2111 Ctswgvc Eqppgzkõ 4-252 1-211 7-111 2-996

VQVCN COKFCOGPV ;-686

w Fguowpvcvig fg nnwogpgtc- eqnwopc gzvgtkqt- ceeguuqtku k gngogpvu fg uwdlgeekõ- fg hkpu c 21 o f(cnéâtkc- eqo c oâzko-
gpfgttqe fg hqpcogpv fg hqtokiõ c oâ k cod eqortguuqt- crnge rgt c rquvgtkqt crtqhkvcogpv k eâttgic ocpwcn fg twpc
uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

; H32J2C52

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Fgoqnkekõ f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- fg rctgvu fg 26 eo fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ21 H32FSI13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 3-111 3-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 4

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o Fgoqnkekõ fg encxgiwgtc fg hkpu c 71 eo fg fkâogvtg q hkpu c 51z71 eo- fg hqtokiõ xkdtqrtgoucv cod uqngtc fg 26 eo fg
hqtokiõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ

22 I32F2332

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 21-111 21-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 21-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 31-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
OQXKOGPV FG VGTTGUECRÏVWNQ 12
PGVGLC K GUDTQUUCFCVÏVWNQ 4 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o3 Gudtquucfc fgn vgttgp{ fg oëu fg 3 o- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ2 I33F4122

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Uwrgthkekg

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu fgvcnncvu 47/149-111 47/149-111

VQVCN COKFCOGPV 47/149-111

w Vcnc eqpvtqncfc fktgevc f(ctdtg fg 7 c 21 o f(cnéâtkc- cttgpecpv nc uqec- crnge fg nc dtquuc igpgtcfc k eâttgic uqdtg
ecokõ itwc cod rkpéc- k vtcpurqtv fg nc ocvgkzc c rncpvc fg eqorquvcvig )pq oëu nnwp{ fg 31 mo*

3 I32T22C6

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Guvkocekõ vcnc f(ctdtgu

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,161 c 1,331 91-111 91-111

E$+F$+G$+H$4 R/M/ 1,351 c 1,471 261-111 261-111

E$+F$+G$+H$5 R/M/ 3,411 c 3,832 261-111 261-111

VQVCN COKFCOGPV 491-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
OQXKOGPV FG VGTTGUECRÏVWNQ 12
GZECXCEKQPUVÏVWNQ 4 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg vgttc xgigvcn- kpenôu eâttgic k vtcpurqtv cn nnqe f(crnge c swcnugxqn fkuvâpekc- eâttgic gp n(crnge k vtcpurqtv k
eqn¹nqecekõ gp nc ugxc rqukekõ qtkikpcn- oguwtcfc uqdtg rgthkn

2 IT4R112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu fgvcnncvu 8/318-711 8/318-711

VQVCN COKFCOGPV 8/318-711

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 5

o4 Gzecxcekõ fg tcuc- fg oëu fg 3 o f(cornâtkc k oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ hnwkz- cod rcnc gzecxcfqtc k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

3 I33355E4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu nnkuvcvu cokfcogpvu vgttgu 73/514-411 73/514-411

E$+F$+G$+H$4 C fgfwkt gzecxcekõ gp |qpgu fg ugtxgku .2;19-9 .2;19-9

E$+F$+G$+H$5 C fgfwkt |qpc tqec .271 .271

VQVCN COKFCOGPV 71/445-611

o4 Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod
kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv

4 H3336543R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Vtco 1,111 c 1,131 )Kpkek hkpu c encxc* 827-491 827-491

E$+F$+G$+H$4 Vtco 1,331 c 1,371 )fgurtêu fg rcu
rgt uqdtg ecpcn*

285-481 285-481

E$+F$+G$+H$5 Vtco 1,491 c 1,511 )\qpc 2c
gngxcekõ*

2/128-441 2/128-441

VQVCN COKFCOGPV 2/;19-191

o4 Gzecxcekõ fg tcuc fg swcnugxqn corncfc k hqpfâtkc- gp vgttgp{ tqec- cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

5 H333J354R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Etgwcogpv vqttgpv RM 3,811 31-111 5-111 3-111 271-111

VQVCN COKFCOGPV 271-111

o3 Tgrâu k rkeqpcvig fg uôn fg tcuc fg oëu fg 1-7 k ogp{u f(2-6 o f(cornâtkc- cod eqorcevcekõ fgn ;6& RO6 H338C11H

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 3/831-111 3-111 6/551-111

VQVCN COKFCOGPV 6/551-111

o3 Crwpvcncogpv k guvtgdcfc fg tcugu k rqwu- fg oëu f(2 k hkpu c 3 o f(cornâtkc- cod rnchqpu ogvân¹nkeu- rgt c wpc rtqvgeekõ
fgn 211&

7 G34267CC

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,891 c 2,411 631-111 5-611 3-111 5/791-111

VQVCN COKFCOGPV 5/791-111

o4 Guiqvcogpv f(gzecxcekõ c egn qdgtv- tcugu k rqwu- cod gngevtqdqodc uwdogtikdng rgt c wp ecdcn oâzko fg 21 o40j k
cnéâtkc ocpqoêvtkec vqvcn hkpu c 26 o

8 I3727315

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 6

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2

E$+F$+G$+H$3 Rtgxkukõ tcuc 4/611-111 4/611-111

VQVCN COKFCOGPV 4/611-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
OQXKOGPV FG VGTTGUECRÏVWNQ 12
TGDNKOGPVUVÏVWNQ 4 15

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz fg
hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 I339NJ1H

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu fgvcnncvu 24/299-6;1 24/299-6;1

VQVCN COKFCOGPV 24/299-6;1

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz
fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339N21H

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Xqnwo gzecxcv 73/514-411 73/514-411

4 C fgfwkt<

E$+F$+G$+H$5 Xqnwo ecpqpcfc .3258-911 .3258-911

E$+F$+G$+H$6 Xqnwo itcxc .24299-6;1 .24299-6;1

E$+F$+G$+H$7 Xqnwo hqtokiõ JO.31 .36;-591 .36;-591

VQVCN COKFCOGPV 57/918-541

o4 Guvguc k rkeqpcvig fg uôn vqngtcdng fg n(qdtc- gp vqpicfgu fg 36 eo fg itwkz- eqo c oâzko- cod eqorcevcekõ fgn ;6 &
RO- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv rgvkv- k cod pgeguukvcv f(jwogevcekõ

4 I3372232

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,271 c 1,311 51-111 6-111 2-611 411-111

E$+F$+G$+H$4 R/M/ 1,331 c 1,471 251-111 3-111 3-111 671-111

VQVCN COKFCOGPV 971-111

o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg vgttgu rgt c tgwvknkv|ct gp qdtc- cod ecokõ fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg hkpu
c 6 mo

5 I35331C6

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,271 c 1,311 51-111 6-111 2-611 411-111

E$+F$+G$+H$4 R/M/ 1,331 c 1,471 251-111 3-111 3-111 671-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 7

VQVCN COKFCOGPV 971-111

o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
dqodc

6 I42622E5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Vtco 1,481 c 1,521 51-111 3-111 3-111 271-111

E$+F$+G$+H$4 C fgfwkt ecpqpcfc .51 1-896 .42-5

E$+F$+G$+H$5 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 1,;86 9-111 3-111 3-111 43-111

E$+F$+G$+H$6 C fgfwkt ecpqpcfc .9 1-896 .7-39

E$+F$+G$+H$7 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 2,711 9-111 3-111 3-111 43-111

E$+F$+G$+H$8 C fgfwkt ecpqpcfc .9 1-896 .7-39

E$+F$+G$+H$9 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 2,;61 9-111 3-111 3-111 43-111

E$+F$+G$+H$; C fgfwkt ecpqpcfc .9 1-896 .7-39

E$+F$+G$+H$21 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 3,7;1 26-111 3-111 3-111 71-111

E$+F$+G$+H$22 C fgfwkt ecpqpcfc .9 1-896 .7-39

VQVCN COKFCOGPV 36;-591

o3 Ctocfwtc rgt c nnqugu CR611 UF cod ocnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26 eo F<9.9 oo 7z3/3 o
D611UF WPG.GP 21191

7 I5DEOCEE

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 1,;86 9-111 3-111 27-111

E$+F$+G$+H$4 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 2,711 9-111 3-111 27-111

E$+F$+G$+H$5 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 2,;61 9-111 3-111 27-111

E$+F$+G$+H$6 Etgwcogpv vqttgpv R/M/ 3,7;1 26-111 3-111 41-111

VQVCN COKFCOGPV 89-111

o Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc- eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc ecpqpcfc-
rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc

8 HFI\W121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 3/832-111 3/832-111

VQVCN COKFCOGPV 3/832-111

o3 Cpkxgnncogpv k tgrcuucfc fgn vgttgp{ rgt c qdvgpkt gn rgthkn f(cecdcv cod okvlcpu ocpwcnu9 IT3D2218R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2

E$+F$+G$+H$3 Etgcwogpv fg ecokpu cuhcnvcvu 26-111 5-111 71-111

VQVCN COKFCOGPV 71-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 8

o4 Guvtwevwtc fg icdkqpu- cod rgegu f(3z2z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21
eo fg rcu fg ocnnc- tgdngtv cod rgftc itcpïvkec f(crqtvcekõ eqn¹nqecfc cod okvlcpu ogeâpkeu

; I4L2233C

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Vtco R/M/ 1,271 c 1,311 51-111 3-111 2-111 91-111

VQVCN COKFCOGPV 91-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
ECPQPCFGUECRÏVWNQ 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2111 k 8 oo fg itwkz-
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv
rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê- eqn¹nqecfc gp tcugu-
tcugu cod crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu- rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku/

2 IH24112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Nqpikvwf 3/824-411 3/824-411

VQVCN COKFCOGPV 3/824-411

on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2311 k 9 oo fg itwkz-
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv
rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê eqn¹nqecfc gp tcugu-
tcugu cod crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu-rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku

3 IH24113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Nqpikvwf 51-111 51-111

VQVCN COKFCOGPV 51-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

4 IH2D112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,115 )rncpvc* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

5 IH2D113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 9

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,151 )cnécv* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

6 IH2D114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

7 IH2D115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,161 )rncpvcv* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd-owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

8 IH2D116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 1,312-924 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 1,332-977 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 1,337-937 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 1,457-8;7 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$7 1,464-8;6 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$8 1,921-344 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$9 2,1;;-834 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$; 2,24;-;77 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$21 2,271-876 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$22 2,279-9;7 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$23 2,751-877 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$24 2,768-318 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$25 3,266-352 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$26 3,372-511 )rncpvc0cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$27 3,3;9-327 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$28 3,7;9-;28 )cnécv* 2-111 2-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< ;

E$+F$+G$+H$29 3,828-7;4 )cnécv* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 28-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

9 IH2D117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 1,487-381 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 1,493-1;5 )cnécv* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 1,493-271 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 1,;69-176 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$7 2,768-45; )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$8 2,848-232 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$9 3,543-349 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$; 3,828-7;4 )rncpvc* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

; IH2D118R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 1,649-353 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 2,271-9;4 )rncpvc* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 3,765-;99 )rncpvc* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111
tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc
CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k
fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k
gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

21 IH2D119R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
RTQXGU FG RTGUUKÕ K GUVCPSWGKVCVECRÏVWNQ 14

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 21

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c tgcnkv|ct ngu rtqxgu fg rtguukõ k guvcpswkvcv fg nc ecpqpcfc RVNN.Cdtgtc
FP231102111 ugiqpu ogvqfqnqikc rtgxkuvc c nc pqtoc WPG.GP 916< 3111 q rtqegfkogpv gswkxcngpv crtqxcv rgt CVNN-
kpenqgpv.jk ocpkqdtgu f(qorngpcv k dwkfcv- gzgewekõ fg ugeekqpcogpvu rtqxkukqpcnu- eqn¹nqecekõ fg ocpqogvtgu k
ckzgecogpv f(cevc rgt rctv fg ncdqtcvqtk jqoqnqicv/

2 RCCK112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCNVÏVWNQ 4 12
QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 459-111 459-111

VQVCN COKFCOGPV 459-111

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 235-881 235-881

VQVCN COKFCOGPV 235-881

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

4 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 7-811 7-811 55-9;1

VQVCN COKFCOGPV 55-9;1

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

5 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Itwkz Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 7-811 7-811 1-411 24-578

E$+F$+G$+H$4 Cnécvu 7-511 5-861 1-411 3-111 29-351

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 22

E$+F$+G$+H$5 6-911 5-861 1-411 3-111 27-641

E$+F$+G$+H$6 Nnquc 2-611 7-511 1-511 4-111 22-631

E$+F$+G$+H$7 2-711 7-511 1-511 2-111 5-1;7

VQVCN COKFCOGPV 74-964

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

6 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Ugiqpu Cokfcogpvu cwzknkctu 27/787-371 27/787-371

R RGTQTKIGP)I2<I2-E3
*

3 & Uqncrgu- cpeqtcvigu k ctocfwtc
cwzknkct owpvcvig

21-111 2/778-737

VQVCN COKFCOGPV 29/454-997

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu7 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 7-811 1-411 5-111 9-151

VQVCN COKFCOGPV 9-151

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

8 I43F2226R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Cnécvu gzvgtkqtu 7-511 5-861 5-111 232-711

E$+F$+G$+H$4 Cnécvu kpvgtkqtu 6-911 5-861 5-111 221-311

VQVCN COKFCOGPV 342-911

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

9 I5FE3F13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Nnquc 7-511 2-611 5-111 49-511

E$+F$+G$+H$4 Ncvgtcnu 7-511 1-511 9-111 31-591

E$+F$+G$+H$5 2-611 1-511 9-111 5-911

VQVCN COKFCOGPV 74-791

o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcug; I5FGI121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 7-811 7-811 5-861 324-339

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 23

VQVCN COKFCOGPV 324-339

o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

21 I8993313

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Cnécvu gzvgtkqtu 7-511 5-861 5-111 232-711

VQVCN COKFCOGPV 232-711

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc22 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Tgeqn|cogpvu Wv0tgeqn|cogpv

E$+F$+G$+H$3 3-111 5-111 9-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ 3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv23 G8L6E6D1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 7-511 6-111 43-111

E$+F$+G$+H$4 7-511 3-111 23-911

VQVCN COKFCOGPV 55-911

on Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc* okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu
q kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg eqpfkekqpu/
Kpenquc xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu f(gngxcekõ k cwzknkctu pgeguuctku/

24 I32\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekõ P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

V4 Dqodcogpv E361 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$5 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

VQVCN COKFCOGPV 32-4;3

on Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn
vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ- tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo fgkzcpv
nc ecokuc fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc
ecpqpcfc* k nc tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc

25 I32\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekõ P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

V4 Dqodcogpv E361 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$5 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 24

VQVCN COKFCOGPV 32-4;3

on Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg
tgrctcekõ- kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg

26 I32\114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekõ P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

V4 Dqodcogpv E361 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$5 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-811 4-257 21-7;7

VQVCN COKFCOGPV 32-4;3

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCNVÏVWNQ 4 12
UGTTCNNGTKCVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

2 IFF\7FF5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg
vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg
;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo-
cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ
fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

3 IH24111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo-
kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

4 GF26G;82

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc N Vwd nncti

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 5-461 5-461

VQVCN COKFCOGPV 5-461

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 25

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/
F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu
fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

5 IFM\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

6 IFM\114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 P¼ Guecngu

E$+F$+G$+H$3 Dckzcfgu rncvchqtogu 2z2 c rncvchqogu
kpvgtogfkgu

3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Rncvchqtogu kpvgtogfkgu c vgttc 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

7 IFM\116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 2-111 2-311 2-311 2-551

E$+F$+G$+H$4 2-111 3-761 2-311 4-291

VQVCN COKFCOGPV 5-731

on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

8 IFM\117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc fg fgtkxcekõ Wpkvcvu Nqpikvf

E$+F$+G$+H$3 Dctcpgu rncvchqtogu uwrgtktqt 2-3z2-3 3-111 2-311 3-511

E$+F$+G$+H$4 Dctcpgu rncvchqtoc uwrgtkqt 3-76z2-3 2-111 3-761 3-761

E$+F$+G$+H$5 2-111 2-311 2-311

VQVCN COKFCOGPV 7-361

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

9 G553622F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 NQPIKVWF WPKVCVU RGU0ON

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 5-111 44-811 247-933

E$+F$+G$+H$5 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 9-111 29-911 263-767

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 26

E$+F$+G$+H$6 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 5-111 3-611 21-111

7 Rncvchqtogu ceegu c XO

E$+F$+G$+H$8 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 5-111 44-811 247-933

E$+F$+G$+H$9 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 22-111 29-911 31;-;13

E$+F$+G$+H$; RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 5-111 3-611 21-111

VQVCN COKFCOGPV 767-313

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

; G553623F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 NQPIKVWF Mi0on

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 N61Z61 9-111 5-581 46-871

5 Rncvchqtogu ceegu c XO

E$+F$+G$+H$6 N61Z61 22-111 5-581 5;-281

VQVCN COKFCOGPV 95-;41

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc21 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu 27-111 27-111

E$+F$+G$+H$4 Rncvchqtogu ceegu c XO 27-111 27-111

VQVCN COKFCOGPV 43-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCNVÏVWNQ 4 12
ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 IH2G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 5/979-581 5/979-581

V4 Dqodcogpv E361 Wpkvcvu Rgu

E$+F$+G$+H$5 Dtkfgu FP2711 3-111 478-541 845-971

E$+F$+G$+H$6 Dtkfgu FP2811 3-111 518-721 926-331

E$+F$+G$+H$7 Eqp281102711 3-111 276-111 441-111

R RGTQTKIGP)I2<I8-E9
*

9 Ectiqngtkc 9-111 64;-995

VQVCN COKFCOGPV 8/399-545

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 27

mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

3 IH2G113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 5/979-581 5/979-581

V4 Dqodcogpv E361 Wpkvcvu Rgu

E$+F$+G$+H$5 Dtkfgu FP2711 3-111 478-541 845-971

E$+F$+G$+H$6 Dtkfgu FP2811 3-111 518-721 926-331

E$+F$+G$+H$7 Eqp281102711 3-111 276-111 441-111

R RGTQTKIGP)I2<I8-E9
*

9 Ectiqngtkc 9-111 64;-995

VQVCN COKFCOGPV 8/399-545

wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q
ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 23 okpwvu- ukuvgoc fg
eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv
ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

4 IP54112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ )RM 1,113* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Dqodcogpv E361 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q
ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 21 okpwvu- ukuvgoc fg
eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv
ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

5 IP54113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ )RM 1,113* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2711 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

6 IP\2112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ )RM 1,111* 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Dqpdcogpv E361 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2311 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

7 IP\2113R

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 28

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ )RM 1,111* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu-
lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

8 IU2D1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q
gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

9 IU6F1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

; IU6F2121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

21 IP\2117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

22 ILO7W121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 29

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q
gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv c kpuvcn¹ncekõ/

23 II6R112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

24 HP425835

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc fgtkxcekõ R/M/ 1,113 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q
ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

25 ILOD113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnïogvtg )RM 1,156* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcncekõ f(gswkr cpcnkv|cfqt fg enqt tgukfwcn octec Jcej oqfgn EN28 tcpi 1-14 . 6 oi0n rgt oêvqfg
eqnqtkoêvtke FRF/ Kpenqw vtcpurqtv- rquvc gp octzc k hqtocekõ

26 GLU4111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc fg xkftg octec Cee{uc oqfgn
CJEREO11CC q gswkxcngpv fg fkogpukqpu 861z671z331 gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k
ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng CKUK 415

27 IFNG111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC ECDCNKOGVTGVÏVWNQ 4 13

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 2;

QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 2/213-521 2/213-521

VQVCN COKFCOGPV 2/213-521

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 8;2-;61 8;2-;61

VQVCN COKFCOGPV 8;2-;61

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

4 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 22-711 6-211 6;-271

VQVCN COKFCOGPV 6;-271

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

5 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Itwkz Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 22-711 6-211 1-411 28-859

E$+F$+G$+H$4 Cnécvu 22-411 6-261 1-411 3-111 45-;28

E$+F$+G$+H$5 5-311 6-261 1-411 3-111 23-;89

E$+F$+G$+H$6 Nnqugu gzvtckdngu 5-911 2-711 1-511 8-111 32-615

VQVCN COKFCOGPV 98-258

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

6 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Ugiqpu Cokfcogpvu cwzknkctu 33/692-361 33/692-361

R RGTQTKIGP)I2<I2-E3
*

3 & Uqncrgu- cpeqtcvigu k ctocfwtc
cwzknkct owpvcvig

21-111 3/369-236

VQVCN COKFCOGPV 35/94;-486

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 31

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu7 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 22-711 1-411 3-111 7-;71

E$+F$+G$+H$4 5-911 1-411 3-111 3-991

VQVCN COKFCOGPV ;-951

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

8 I43F2226R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Cnécvu gzvgtkqtu 22-711 6-261 3-111 22;-591

E$+F$+G$+H$4 5-911 6-261 3-111 5;-551

E$+F$+G$+H$5 Cnécvu kpvgtkqtu 21-811 6-261 3-111 221-321

E$+F$+G$+H$6 5-311 6-261 3-111 54-371

VQVCN COKFCOGPV 433-4;1

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

9 I5FE3F13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Nnquc 5-911 2-711 8-111 64-871

E$+F$+G$+H$5 Ncvgtcnu 5-911 1-411 25-111 31-271

E$+F$+G$+H$6 2-711 1-411 25-111 7-831

VQVCN COKFCOGPV 91-751

o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcug; I5FGI121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 21-811 5-311 6-261 342-552

VQVCN COKFCOGPV 342-552

o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

21 I8993313

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Cnécvu gzvgtkqtu 22-711 6-261 3-111 22;-591

E$+F$+G$+H$4 5-911 6-261 3-111 5;-551

VQVCN COKFCOGPV 279-;31

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 32

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc22 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Tgeqn|cogpvu Wv0tgeqn|cogpv

E$+F$+G$+H$3 5-111 5-111 27-111

VQVCN COKFCOGPV 27-111

o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ 3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv23 G8L6E6D1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 6-211 9-111 51-911

E$+F$+G$+H$4 22-711 3-111 34-311

VQVCN COKFCOGPV 75-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC ECDCNKOGVTGVÏVWNQ 4 13
UGTTCNNGTKCVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

2 IFF\7FF5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg
vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg
;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo-
cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ
fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

3 IH24111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo-
kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

4 GF26G;82

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc N Vwd nncti

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 6-111 6-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 33

VQVCN COKFCOGPV 6-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/
F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu
fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

5 IFM\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod
ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

6 IFM\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

7 IFM\114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

8 IFM\115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

9 IFM\116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 2-111 2-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 34

on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

; IFM\117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111 5-111

E$+F$+G$+H$4 1-111 1-111 1-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

21 G553622F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Ecdcnkogvtg NQPIKVWF WPKVCVU RGU0ON

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 5-111 44-811 247-933

E$+F$+G$+H$5 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 9-111 29-911 263-767

E$+F$+G$+H$6 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 3-111 3-611 6-111

VQVCN COKFCOGPV 3;5-589

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

22 G553623F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Ecdcnkogvtg NQPIKVWF Mi0on

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 N61Z61 9-111 5-581 46-871

VQVCN COKFCOGPV 46-871

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc23 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Ecdcnkogvtg Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu 9-111 9-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC ECDCNKOGVTGVÏVWNQ 4 13
ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 IH2G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 35

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 4/;88-161 4/;88-161

R RGTQTKIGP)I2<I3-E4
*

4 Ectiqngtkc 9-111 429-275

VQVCN COKFCOGPV 5/3;6-325

mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

3 IH2G113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 4/;88-161 4/;88-161

R RGTQTKIGP)I2<I3-E4
*

4 Ectiqngtkc 9-111 429-275

VQVCN COKFCOGPV 5/3;6-325

wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q
ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 9 okpwvu- ukuvgoc fg
eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv
ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

4 IP54116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnïogvtg )RM 1,156* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 711 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

5 IP\2115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnïogvtg )RM 1,156* 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y
q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn
fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k
ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

6 ILOD112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnïogvtg )RM 1,156* 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu-
lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

7 IU2D1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 36

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q
gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

8 IU6F1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

9 IU6F2621

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu k lwpvgu kpenqugu/

; IP\2116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

21 ILO7W121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q
gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv c kpuvcn¹ncekõ/

22 II6R112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 37

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

23 HP425835

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

o Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg
rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q ctswgvgu-
kpenqgpv.jk rctv rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu RG211 UFT 22 õ 28 eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu
vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu
|gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc 7/9 ugiqpu rnâpqnu

24 IHD2L536R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc ecdcnïogvtg R/M/ 1,157 2-111 61-111 61-111

VQVCN COKFCOGPV 61-111

w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

25 IU6F2121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 D{.Rcuu XO FP711 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

26 IP\2117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 D{.Rcuu XO FP711 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

o Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu
FGPUQNGP CU 4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k crnkecekõ

27 IH2F112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Uqtvkfc fg ctswgvc 2-611 2-611

VQVCN COKFCOGPV 2-611

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 38

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG XGPVQUGUVÏVWNQ 4 14
QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 1,469 355-351 355-351

E$+F$+G$+H$4 1,99; 743-541 743-541

E$+F$+G$+H$5 2,768 447-5;1 447-5;1

E$+F$+G$+H$6 3,372 479-711 479-711

VQVCN COKFCOGPV 2/692-871

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 1,469 321-171 321-171

E$+F$+G$+H$4 1,99; 693-461 693-461

E$+F$+G$+H$5 2,768 411-7;1 411-7;1

E$+F$+G$+H$6 3,372 441-971 441-971

VQVCN COKFCOGPV 2/534-;71

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

4 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Ctswgvgu

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 4-811 3-;11 5-111 53-;31

VQVCN COKFCOGPV 53-;31

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

5 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Corncfc0Cnécfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 5-111 4-811 3-;11 1-411 23-987

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-111 4-511 3-911 1-411 6-823

E$+F$+G$+H$5 3-111 3-111 3-911 1-411 4-471

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-111 4-811 5-411 1-411 ;-657

E$+F$+G$+H$7 3-111 4-111 5-411 1-411 8-851

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 39

E$+F$+G$+H$8 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-111 4-811 3-;11 1-411 7-549

E$+F$+G$+H$9 3-111 4-111 3-;11 1-411 6-331

E$+F$+G$+H$; Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-111 4-811 4-211 1-411 7-993

E$+F$+G$+H$21 3-111 4-111 4-211 1-411 6-691

E$+F$+G$+H$22 Nnqugu 5-111 4-511 3-711 1-411 21-719

VQVCN COKFCOGPV 84-;73

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

6 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpv cwzknkctu Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2/17;-711 2/17;-711

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2/411-211 2/411-211

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2/19;-111 2/19;-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2/226-811 2/226-811

R RGTQTKIGP)I2<I6-E7
*

7 Uqncrgu- cpeqtcvigu k ctocfwtc cwzknkct 21-111 568-551

VQVCN COKFCOGPV 6/142-951

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu7 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Itwkz Ctswgvgu

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 4-811 1-411 5-111 5-551

E$+F$+G$+H$4 3-;11 1-411 5-111 4-591

VQVCN COKFCOGPV 8-;31

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

8 I43F2226R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Nqpikvwf Corncfc Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 4-511 3-911 3-111 2;-151

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 4-511 5-411 3-111 3;-351

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 4-511 3-;11 3-111 2;-831

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 4-511 4-211 3-111 32-191

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-711 3-911 3-111 25-671

E$+F$+G$+H$8 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-711 5-411 3-111 33-471

E$+F$+G$+H$9 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-711 3-;11 3-111 26-191

E$+F$+G$+H$; Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-711 4-211 3-111 27-231

E$+F$+G$+H$21 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-911 3-911 3-111 26-791

E$+F$+G$+H$22 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-911 5-411 3-111 35-191

E$+F$+G$+H$23 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-911 3-;11 3-111 27-351

E$+F$+G$+H$24 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-911 4-211 3-111 28-471

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 3;

E$+F$+G$+H$25 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-111 3-911 3-111 22-311

E$+F$+G$+H$26 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-111 5-411 3-111 28-311

E$+F$+G$+H$27 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-111 3-;11 3-111 22-711

E$+F$+G$+H$28 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-111 4-211 3-111 23-511

VQVCN COKFCOGPV 393-;71

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

9 I5FE3F13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Ctswgvgu

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 4-511 3-711 5-111 46-471

VQVCN COKFCOGPV 46-471

o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcug; I5FGI121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 4-511 3-711 3-911 35-863

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 4-511 3-711 5-411 49-123

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 4-511 3-711 3-;11 36-747

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 4-511 3-711 4-211 38-515

VQVCN COKFCOGPV 226-915

o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

21 I8993313

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Nqpikvwf Corncfc Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 4-511 3-911 3-111 2;-151

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 4-511 5-411 3-111 3;-351

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 4-511 3-;11 3-111 2;-831

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 4-511 4-211 3-111 32-191

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-711 3-911 3-111 25-671

E$+F$+G$+H$8 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-711 5-411 3-111 33-471

E$+F$+G$+H$9 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-711 3-;11 3-111 26-191

E$+F$+G$+H$; Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-711 4-211 3-111 27-231

VQVCN COKFCOGPV 268-311

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG XGPVQUGUVÏVWNQ 4 14
UGTTCNNGTKCVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 41

w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

2 IFF\7FF5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg
vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg
;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo-
cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ
fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

3 IH24111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo-
kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

4 GF26G;82

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc N Vwd nncti

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 3-911 3-911

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 4-861 4-861

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 4-361 4-361

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 3-911 3-911

VQVCN COKFCOGPV 23-711

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/
F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu
fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

5 IFM\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 42

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod
ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

6 IFM\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 6-111

o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

7 IFM\116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

8 IFM\117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

9 G553622F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc )5 wv* NQPIKVWF WPKVCVU RGU0ON CTSWGVGU

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 3-111 44-811 5-111 384-755

E$+F$+G$+H$5 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 4-111 29-911 5-111 339-;95

E$+F$+G$+H$6 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 2-111 3-611 5-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 623-739

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 43

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

; G553623F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc )5 wv* NQPIKVWF Mi0on CTSWGVGU

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 N61Z61 5-111 5-581 5-111 82-631

VQVCN COKFCOGPV 82-631

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc21 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc Wpkvcvu CTSWGVGU

E$+F$+G$+H$3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu 5-111 5-111 27-111

VQVCN COKFCOGPV 27-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG XGPVQUGUVÏVWNQ 4 14
ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu-
lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

2 IU2D1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Gzgewekõ f(kplgtv f(cegt FP 91 RP21 rgt c xgpvquc- rgtrgpfkewnct- cod eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc
f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt-
gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9/ Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22- kpenqw gn
owpvcvig fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k xgpvquc cuuqekcfgu/

3 IH2C112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 44

w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q
gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

4 IU6F1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Xgpvquc 12 R/M/ 1,465 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Xgpvquc 13 R/M/ 1,999 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Xgpvquc 14 R/M/ 2,768 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Xgpvquc 15 R/M/ 3,372 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG FGUIWCUUQUVÏVWNQ 4 15
QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 1,332 314-551 314-551

E$+F$+G$+H$4 1,759 497-561 497-561

E$+F$+G$+H$5 2,27; 974-771 974-771

E$+F$+G$+H$6 3,3;9 525-5;1 525-5;1

V7 Gzecxcekqpu fguiwcuqu Nqpikvwf Corncfc Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$8 61-111 1-411 3-111 5-111 231-111

VQVCN COKFCOGPV 2/;99-151

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 1,332 288-211 288-211

E$+F$+G$+H$4 1,759 458-7;1 458-7;1

E$+F$+G$+H$5 2,27; 916-731 916-731

E$+F$+G$+H$6 3,3;9 485-311 485-311

V7 Gzecxcekqpu fguiwcuqu Nqpikvwf Corncfc Cnécfc Wpkvcvu

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 45

E$+F$+G$+H$8 61-111 1-411 3-111 5-111 231-111

E$+F$+G$+H$9 .61 1-411 1-411 5-111 .29

VQVCN COKFCOGPV 2/917-721

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz fg
hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

4 I339NJ1H

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Gzecxcekqpu fguiwcuqu Nqpikvwf Corncfc Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 61-111 1-411 1-311 5-111 23-111

VQVCN COKFCOGPV 23-111

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

5 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Ctswgvgu

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 4-811 3-;11 5-111 53-;31

VQVCN COKFCOGPV 53-;31

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

6 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Corncfc0Cnécfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 5-111 4-811 3-;11 1-411 23-987

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwcu 12 R/M/ 1,33; 3-111 4-511 3-911 1-411 6-823

E$+F$+G$+H$5 3-111 3-111 3-911 1-411 4-471

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwcu 13 R/M/ 1,761 3-111 4-511 5-411 1-411 9-883

E$+F$+G$+H$7 3-111 3-111 5-411 1-411 6-271

E$+F$+G$+H$8 Ctswgvc Fguiwcu 14 R/M/ 2,278 3-111 4-511 3-;11 1-411 6-;27

E$+F$+G$+H$9 3-111 3-111 3-;11 1-411 4-591

E$+F$+G$+H$; Ctswgvc Fguiwcu 15 R/M/ 3,3;8 3-111 4-511 4-211 1-411 7-435

E$+F$+G$+H$21 3-111 3-111 4-211 1-411 4-831

E$+F$+G$+H$22 Nnqugu 5-111 4-511 3-711 1-411 21-719

VQVCN COKFCOGPV 76-;39

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

7 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwcu 12 R/M/ 1,33; ;;8-441 ;;8-441

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwcu 13 R/M/ 1,761 2/246-221 2/246-221

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwcu 14 R/M/ 2,278 2/52;-131 2/52;-131

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwcu 15 R/M/ 3,3;8 2/269-271 2/269-271

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 46

VQVCN COKFCOGPV 5/81;-731

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu8 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Corncfc0Cnécfc Equvcv

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 5-111 4-811 1-411 3-111 9-991

E$+F$+G$+H$4 5-111 3-;11 1-411 3-111 7-;71

VQVCN COKFCOGPV 26-951

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

9 I43F2226R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Corncfc0Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwcu 12 R/M/ 1,33; 3-111 4-511 3-911 2;-151

E$+F$+G$+H$4 3-111 3-;11 3-911 27-351

E$+F$+G$+H$5 3-111 3-711 3-911 25-671

E$+F$+G$+H$6 3-111 3-111 3-911 22-311

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc Fguiwcu 13 R/M/ 1,761 3-111 4-511 5-411 3;-351

E$+F$+G$+H$8 3-111 3-;11 5-411 35-;51

E$+F$+G$+H$9 3-111 3-711 5-411 33-471

E$+F$+G$+H$; 3-111 3-111 5-411 28-311

E$+F$+G$+H$21 Ctswgvc Fguiwcu 14 R/M/ 2,278 3-111 4-511 3-;11 2;-831

E$+F$+G$+H$22 3-111 3-;11 3-;11 27-931

E$+F$+G$+H$23 3-111 3-711 3-;11 26-191

E$+F$+G$+H$24 3-111 3-111 3-;11 22-711

E$+F$+G$+H$25 Ctswgvc Fguiwcu 15 R/M/ 3,3;8 3-111 4-511 4-211 32-191

E$+F$+G$+H$26 3-111 3-;11 4-211 28-;91

E$+F$+G$+H$27 3-111 3-711 4-211 27-231

E$+F$+G$+H$28 3-111 3-111 4-211 23-511

VQVCN COKFCOGPV 396-691

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

; I5FE3F13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Eqdgtvgu 4-511 1-411 5-111 5-191

E$+F$+G$+H$4 3-711 1-411 5-111 4-231

VQVCN COKFCOGPV 8-311

o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcug21 I5FGI121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 47

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwcu 12 R/M/ 1,33; 2-111 4-511 3-711 3-911 35-863

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwcu 13 R/M/ 1,761 2-111 4-511 3-711 5-411 49-123

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwcu 14 R/M/ 2,278 2-111 4-511 3-711 3-;11 36-747

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwcu 15 R/M/ 3,3;8 2-111 4-511 3-711 4-211 38-515

VQVCN COKFCOGPV 226-915

o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

22 I8993313

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwcu 12 R/M/ 1,33; 2-111 4-511 3-911 ;-631

E$+F$+G$+H$4 2-111 3-711 3-911 8-391

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwcu 13 R/M/ 1,761 2-111 4-511 5-411 25-731

E$+F$+G$+H$6 2-111 3-711 5-411 22-291

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc Fguiwcu 14 R/M/ 2,278 2-111 4-511 3-;11 ;-971

E$+F$+G$+H$8 2-111 3-711 3-;11 8-651

E$+F$+G$+H$9 Ctswgvc Fguiwcu 15 R/M/ 3,3;8 2-111 4-511 4-211 21-651

E$+F$+G$+H$; 2-111 3-711 4-211 9-171

VQVCN COKFCOGPV 89-711

o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ 3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv23 G8L6E6D1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 6-911 5-111 34-311

E$+F$+G$+H$4 6-711 3-111 22-311

VQVCN COKFCOGPV 45-511

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc24 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Tgeqn|cogpvu Wv0tgeqn|cogpv

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ctswgvc 1,333 2-111 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG FGUIWCUUQUVÏVWNQ 4 15
UGTTCNNGTKCVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

2 IFF\7FF5

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 48

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg
vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg
;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo-
cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ
fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

3 IH24111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo-
kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

4 GF26G;82

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc N Vwd nncti

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 4-311 4-311

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 5-271 5-271

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 4-811 4-811

VQVCN COKFCOGPV 24-171

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/
F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu
fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

5 IFM\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 49

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod
ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

6 IFM\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

7 IFM\116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 3-111 2-111 2-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

8 IFM\117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 3-111 2-111 2-111 3-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 3-111 2-111 2-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

9 G553622F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc )5 wv* NQPIKVWF WPKVCVU RGU0ON CTSWGVGU

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 5-111 44-811 5-111 658-399

E$+F$+G$+H$5 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 9-111 29-911 5-111 721-735

E$+F$+G$+H$6 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 3-111 3-611 5-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 2/288-;23

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 4;

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

; G553623F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc )5 wv* NQPIKVWF Mi0on CTSWGVGU

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 N61Z61 9-111 5-581 5-111 254-151

VQVCN COKFCOGPV 254-151

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc21 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvgu xgpvquc Wpkvcvu CTSWGVGU

E$+F$+G$+H$3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu 9-111 5-111 43-111

VQVCN COKFCOGPV 43-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVGU FG FGUIWCUUQUVÏVWNQ 4 15
ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 IH2G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Uwrqtv 234-111 234-111

VQVCN COKFCOGPV 234-111

mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

3 IH2G113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Uwrqtv 234-111 234-111

VQVCN COKFCOGPV 234-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu k lwpvgu kpenqugu/

4 IP\2116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 2-111 2-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 51

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

5 IU6F2621

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg
rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q ctswgvgu-
kpenqgpv.jk rctv rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu RG211 UFT 22 õ 28 eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu
vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu
|gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc 7/9 ugiqpu rnâpqnu

6 IHD2L536R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 2-111 61-111 61-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 2-111 61-111 61-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 2-111 61-111 61-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 2-111 61-111 61-111

VQVCN COKFCOGPV 311-111

wv Gzgewekõ f(kplgtv vcpigpekcn f(cegt FP 261 RP21 gp ecpqpcfc FP 211102311 rgt c wdkecekõ fg fguiwâu cod eqnn fg
tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ
fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9//
Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22/Kpenqw kpuvcn¹ncekõ fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k gn tqfgv fg fguowpvcvig cuuqekcvu/

7 IH2C113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fguiwâu 12 R/M/ 1,333 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Fguiwâu 13 R/M/ 1,759 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fguiwâu 14 R/M/ 2,279 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$6 Ctswgvc Fguiwâu 15 R/M/ 3,3;9 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCNVÏVWNQ 4 16
QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 52

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 444-;81 444-;81

VQVCN COKFCOGPV 444-;81

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 252-441 252-441

VQVCN COKFCOGPV 252-441

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

4 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Hqtokiõ pgvglc 7-211 6-;11 46-;;1

VQVCN COKFCOGPV 46-;;1

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

5 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Itwkz Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 7-211 6-911 1-411 21-725

E$+F$+G$+H$4 Cnécvu 6-911 6-411 1-411 3-111 29-555

E$+F$+G$+H$5 6-711 6-411 1-411 3-111 28-919

E$+F$+G$+H$6 Nnqugu gzvtckdngu 6-911 6-711 1-411 ;-855

VQVCN COKFCOGPV 67-721

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

6 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Ugiqpu Cokfcogpvu cwzknkctu 24/427-481 24/427-481

R RGTQTKIGP)I2<I2-E3
*

3 & Uqncrgu- cpeqtcvigu k ctocfwtc
cwzknkct owpvcvig

21-111 2/442-748

VQVCN COKFCOGPV 25/759-118

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu7 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 53

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 7-211 1-411 3-111 4-771

E$+F$+G$+H$4 6-911 1-411 3-111 4-591

VQVCN COKFCOGPV 8-251

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

8 I43F2226R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Itwkz Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ucdcvc 7-211 6-911 1-411 21-725

E$+F$+G$+H$4 Cnécvu 6-911 6-411 1-411 3-111 29-555

E$+F$+G$+H$5 6-711 6-411 1-411 3-111 28-919

E$+F$+G$+H$6 Nnqugu gzvtckdngu 6-911 6-711 1-411 ;-855

VQVCN COKFCOGPV 67-721

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c
fgkzct gn hqtokiõ xkuv

9 I5FE3F13

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Nnquc 6-911 6-711 2-111 43-591

E$+F$+G$+H$5 Ncvgtcnu 6-611 1-411 6-111 9-361

E$+F$+G$+H$6 2-711 1-411 9-111 4-951

VQVCN COKFCOGPV 55-681

o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcug; I5FGI121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 6-911 6-711 6-411 283-255

VQVCN COKFCOGPV 283-255

o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3
mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

21 I8993313

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Cnécvu gzvgtkqtu 6-911 6-411 3-111 72-591

E$+F$+G$+H$4 6-711 6-411 3-111 6;-471

VQVCN COKFCOGPV 231-951

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc22 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Tgeqn|cogpvu Wv0tgeqn|cogpv

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 54

E$+F$+G$+H$3 3-111 5-111 9-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

on Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc* okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu
q kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg eqpfkekqpu/
Kpenquc xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu f(gngxcekõ k cwzknkctu pgeguuctku/

23 I32\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-111 4-257 7-3;3

VQVCN COKFCOGPV 7-3;3

on Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn
vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ- tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo fgkzcpv
nc ecokuc fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc
ecpqpcfc* k nc tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc

24 I32\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-111 4-257 7-3;3

VQVCN COKFCOGPV 7-3;3

on Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg
tgrctcekõ- kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg

25 I32\114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 P¼ Vcnnu Fkâogvtg
pqokpcn

Rk

E$+F$+G$+H$3 Vcnn Ecpqpcfc FP2811 DQPPC 3-111 2-111 4-257 7-3;3

VQVCN COKFCOGPV 7-3;3

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCNVÏVWNQ 4 16
UGTTCNNGTKCVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k
encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

2 IFF\7FF5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 55

wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg
vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg
;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo-
cod wpc uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ
fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

3 IH24111R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo-
kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

4 GF26G;82

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc N Vwd nncti

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 6-411 6-411

VQVCN COKFCOGPV 6-411

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/
F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu
fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

5 IFM\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod
ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

6 IFM\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod
itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8

7 IFM\115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 56

o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

8 IFM\116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 2-111 2-111 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 2-111 2-611 2-611 3-361

E$+F$+G$+H$5 2-111 2-111 3-611 3-611

VQVCN COKFCOGPV 6-861

on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

9 IFM\117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 2-111 4-111 4-111

E$+F$+G$+H$4 2-111 2-611 2-611

E$+F$+G$+H$5 2-111 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 8-611

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

; G553622F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 NQPIKVWF WPKVCVU RGU0ON

3 Rncvchqtoc 2z2 kpvgtogfkc

E$+F$+G$+H$4 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 3-111 44-811 79-522

E$+F$+G$+H$5 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 5-111 29-911 87-439

E$+F$+G$+H$6 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 3-111 3-611 6-111

7 Rncvchqtogu ceegu dqec jqog

E$+F$+G$+H$8 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 4-111 44-811 213-728

E$+F$+G$+H$9 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 8-611 29-911 254-226

E$+F$+G$+H$; RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 4-111 3-611 8-611

22 Rncvchqtogu XO

E$+F$+G$+H$23 JGD 251 ) ECTVGNCU* 2-126 4-111 44-811 213-728

E$+F$+G$+H$24 WRP 271 GUVTWEVWTC VTCOGZ 2-126 8-611 29-911 254-226

E$+F$+G$+H$25 RNGVKPCU 381 Z 381 2-111 4-111 3-611 8-611

VQVCN COKFCOGPV 767-314

mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

21 G553623F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 NQPIKVWF Mi0on

3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu

E$+F$+G$+H$4 N61Z61 5-111 5-581 28-991

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 57

5 Rncvchqtogu ceegu dqec jqog

E$+F$+G$+H$6 N61Z61 8-611 5-581 44-636

7 Rncvchqtogu ceegu dqec jqog

E$+F$+G$+H$8 N61Z61 8-611 5-581 44-636

VQVCN COKFCOGPV 95-;41

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc22 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Fgtkxcekq R/M/ 1,113 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Rncvchqtogu 2z2 kpvgtogfkgu 9-111 9-111

E$+F$+G$+H$4 Rncvchqtogu ceegu c dqec jqog 23-111 23-111

E$+F$+G$+H$5 Rncvchqtoc XO 23-111 23-111

VQVCN COKFCOGPV 43-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
CTSWGVGUECRÏVWNQ 15
CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCNVÏVWNQ 4 16
ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 IH2G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 3/253-921 3/253-921

R RGTQTKIGP)I2<I3-E4
*

4 Ectiqngtkc 9-111 282-536

VQVCN COKFCOGPV 3/425-346

mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

3 IH2G113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 3/253-921 3/253-921

R RGTQTKIGP)I2<I3-E4
*

4 Ectiqngtkc 9-111 282-536

VQVCN COKFCOGPV 3/425-346

wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21 ocpwcn oqvqtkv|cdng cod dtkfgu vkrwu Coxk KUQTKC
21 V6 4i7m7 ZE q ukoknct/ Equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE-
oqvqtkv|cdng/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu

4 IP54115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 58

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Eqppgzkõ )RM 3,836* 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2111 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

5 IP\2114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Eqppgzkõ )RM 3,836* 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu-
lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

6 IU2D1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q
gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

7 IU6F1921

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

8 ILO7W121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k
rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

9 HP425835

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 59

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

; IU6F2121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt
U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9
dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu
gurgekhkecekqpu vêepkswgu

21 IP\2117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc eqppgzkõ R/M/ 3,833 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
ENCXC UQVC DX.2312VÏVWNQ 4 12
VTCEVCOGPVU FGN VGTTP[VKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru
f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

2 I45\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Vtgdcnnu kplgeekqpu kpkek fgn rtqlgevg 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ C gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn
pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt vtgu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttc cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶ k eqn/ nqecekõ fg vwd ocpgiwgv fg 71-4064 rgthqtcv ecfc 61 eo/ c vqvc nc nqpikvwf c kplgevct
okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ/ Gn vwd ugtâ f(cegt gzegrvg gp cswgnnu vtcou gp gnu swg
kpekfgkzk nc encxc rgt c nc eqn¹nqecekõ fg nc ecpqpcfc f(CVNN fg 2611 oo- gp cswguv ecu ugtcp fg RXE- gp vqvu gnu ecuqu-
kpenqwtâ gn tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcekõ okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv k dgpvqpkvc Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñvu fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ gp gnu vtcou swg
pq gu xgikp fktgevcogpv chgevcvu rgt nc ocvgkzc encxc/

3 I452112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 \qpc vtcevcogpv ecttgvgtc DX.2312 7-111 7-111

VQVCN COKFCOGPV 7-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 5;

wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ D gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn
pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn
vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc
wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

4 I452113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 \qpc vtcevcogpv ecttgvgtc DX.2312 27-111 27-111

E$+F$+G$+H$4 \qpc vtcevcogpv hkpu c kpuvcn¹ncekqpu
CVNN

43-111 43-111

E$+F$+G$+H$5 \qpc rqw encxc vgttp{u CVNN )Ctswgvc
kpkek*

31-111 31-111

E$+F$+G$+H$6 \qpc vtcevcogpv hkpu rqw ;o )Ctswgvc
ecdcnkogvtgk*

21-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 89-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
ENCXC UQVC DX.2312VÏVWNQ 4 12
FGOQNKEKQPUVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt

2 I3255412R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Nnquc hqpcogpvcekõ 23-111 6-111 1-361 26-111

V4 Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$5 Owt tgceekq 9-111 1-611 7-861 38-111

E$+F$+G$+H$6 9-111 6-111 7-861 381-111

VQVCN COKFCOGPV 423-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
ENCXC UQVC DX.2312VÏVWNQ 4 12
GZECXCEKQPU K TGDNGTVUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Rqw f(cvce Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 nnquc vtgdcnn 23-111 8-111 6-111 531-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 61

E$+F$+G$+H$4 Ocuuku gorgpvc 26-111 21-111 6-111 861-111

V5 Rqw uqtvkfc Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$6 5-111 4-111 5-111 59-111

VQVCN COKFCOGPV 2/329-111

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Rqw f(cvce Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 nnquc vtgdcnn 23-111 8-111 6-111 531-111

E$+F$+G$+H$4 Ocuuku gorgpvc 26-111 21-111 6-111 861-111

E$+F$+G$+H$5 .23 3-311 3-111 .63-9

E$+F$+G$+H$6 .26 3-311 3-111 .77

V7 Rqw uqtvkfc Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$8 5-111 4-111 5-111 59-111

E$+F$+G$+H$9 .5 4-111 3-111 .35

VQVCN COKFCOGPV 2/186-311

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
ENCXC UQVC DX.2312VÏVWNQ 4 12
ENCXC UQVC DX.2312VKVQN 5 15

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

wv Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt c tgcnk|cvekõ fg encxc uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc
rncpvc fgn Vgt fg hkpu c 41 o fg nqpikvwf- gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

2 I4M1112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Encxc DX.2312 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

on Rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpécpv encxc fg ecpqpcfc.dgkpc f(cegt FP 2611 oo g?25 oo kpenôu uqnfcfwtc fg lwpvgu-
kplgeekõ fg dgwtcfc fg ekogpv gp n(gzvtcfõu uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt k hkpu c 41 o fg nqpikvwf
gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

3 I4M1113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Encxc uqvc DX.2312 27-111 27-111

VQVCN COKFCOGPV 27-111

on Uwdokpkuvtcogpv fg vwd f(cegt pgitg U386 LT cod FP2611 oo k itwkz 25 oo rgt c dgkpc gp rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn
okvlcpecv encxc- gp vtcou fg 7 o- kpenqugu uqnfcfwtgu

4 IH24114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 62

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Encxc uqvc DX.2312 29-111 29-111

VQVCN COKFCOGPV 29-111

wv Guvwfk igqtcfct k vqrqitchkc rgt c nc nqecnk|cekõ fg ugtxgku k fkugp{ fg nc rgthqtcekõ fg nc encxc k ngu kplgeekqpu fgn vgttgp{ c
nc |qpc fg nc Rncpvc f(Cdtgtc

5 I4M1114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 \qpc encxc 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 \qpc kpkek rtqlgevg rncpvc Cdtgtc 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv kpvgitg rgt vtgdcnnu cwzknkctu f(crtqxkukqpcogpv rgt c nc encxc eqo ugtxgk fg ecokõ itüc rgt c
nc ocpkrwncekõ k kpvtqfweekõ fg nc ecpqpcfc c nc dgkpc- gzvtceekõ fg ngu vgttgu fg n(kpvgtkqt fg nc dgkpc- vtgdcnnu fg xkikncpekc
fg ngu kpuvcn¹ncekqpu k ocswkpâtkc- vtcpurqtv fg ngu vgttgu k vqvu gnu vtgdcnnu cwzknkctu pgeguuctk rgt c n(gzgewekõ fg nc encxc

6 I4M1115R

COKFCOGPV FKTGEVG 2-111

w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg
FP 2311 oo/

7 IHD\113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wvu0vwd P¼ Vwdu

E$+F$+G$+H$3 7-111 4-111 29-111

VQVCN COKFCOGPV 29-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
ENCXC UQVC DX.2312VÏVWNQ 4 12
RQW FG NC ENCXCVKVQN 5 16

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

2 I4\223V2

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Nnquc hqpcogpvcekõ 23-111 6-111 71-111

VQVCN COKFCOGPV 71-111

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

3 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu 2/191-661 2/191-661

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 63

VQVCN COKFCOGPV 2/191-661

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

4 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Nnquc hqpcogpvcekõ 23-111 6-111 1-361 26-111

VQVCN COKFCOGPV 26-111

o4 Hqtokiõ rgt c owtu fg eqpvgpekõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo k cdqecv
cod ewdknqv

5 I43627J4

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Owt fg tgceekõ Nqpikvwf Corncfc Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 9-111 1-611 7-861 38-111

E$+F$+G$+H$4 9-111 6-111 7-861 381-111

VQVCN COKFCOGPV 3;8-111

o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg
eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o

6 I43F2216

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc

E$+F$+G$+H$3 Nnquc hqpcogpvcekõ 23-111 1-411 4-711

E$+F$+G$+H$4 6-111 1-411 2-611

E$+F$+G$+H$5 Owt tgceekõ 9-111 7-861 65-111

E$+F$+G$+H$6 21-711 7-861 3-111 254-211

VQVCN COKFCOGPV 313-311

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂUVÏVWNQ 4 13
QDTC EKXKNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv

2 H333OC33

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ckiþgu cowpv )R/M/
1,316*

4-511 3-311 2-611 22-331

E$+F$+G$+H$4 Tgeqn|cogpv ckiþgu cdcnn )R/M/ 1,328* 5-511 4-311 4-611 5;-391

VQVCN COKFCOGPV 71-611

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 64

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp
vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

3 I339CD1HR

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ckiþgu cowpv )R/M/
1,316*

4-511 3-311 2-611 22-331

E$+F$+G$+H$4 .3-5 2-311 2-611 .5-43

E$+F$+G$+H$5 Tgeqn|cogpv ckiþgu cdcnn )R/M/ 1,328* 5-511 4-311 4-611 5;-391

E$+F$+G$+H$6 .3-5 2-311 4-611 .21-19

VQVCN COKFCOGPV 57-211

o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
dqodc

4 I42622E5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ckiþgu cowpv )R/M/
1,316*

4-511 3-311 2-611 22-331

E$+F$+G$+H$4 Tgeqn|cogpv ckiþgu cdcnn )R/M/ 1,328* 5-511 4-311 4-611 5;-391

VQVCN COKFCOGPV 71-611

o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

5 I4E62DJ4R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ckiþgu cowpv )R/M/
1,316*

3-511 2-311 1-861 3-271

E$+F$+G$+H$4 Tgeqn|cogpv ckiþgu cdcnn )R/M/ 1,328* 3-511 2-311 1-861 3-271

VQVCN COKFCOGPV 5-431

mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

6 I43D4212R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu cwzknkctu ;2-751 3-111 294-391

R RGTQTKIGP)I2<I3-E4
*

4 & Uqncrgu- cpeqtcvigu k ctocfwtc
cwzknkct owpvcvig

21-111 29-439

VQVCN COKFCOGPV 312-719

o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu7 H42FE211R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Cnécfc Equvcvu

E$+F$+G$+H$3 Tgeqn|cogpv ckiþgu cowpv )R/M/
1,316*

3-511 1-861 3-111 4-711

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 65

E$+F$+G$+H$4 2-311 1-861 3-111 2-911

E$+F$+G$+H$5 Tgeqn|cogpv ckiþgu cdcnn )R/M/ 1,328* 3-511 1-861 3-111 4-711

E$+F$+G$+H$6 2-311 1-861 3-111 2-911

VQVCN COKFCOGPV 21-911

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂUVÏVWNQ 4 13
ECPQPCFGUVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv
rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

2 IH2G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 6/972-;91 6/972-;91

VQVCN COKFCOGPV 6/972-;91

mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/
Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/
Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

3 IH2G113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Mi

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu Cokfcogpvu Fgvcnncvu 6/972-;91 6/972-;91

VQVCN COKFCOGPV 6/972-;91

o Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu
FGPUQNGP CU 4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k crnkecekõ

4 IH2F112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Rtqvgeekõ ecpqpcfc vtco gngxcv hkpu c
ctswgvc

31-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 31-111

o Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct
hqtokiqpcv- wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc

5 IF8HO686

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,326 c 1,331 Vwd ecokuc rgt c
ecpqpcfc FP2111

8-111 8-111

VQVCN COKFCOGPV 8-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 66

w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg
FP 2111 oo/

6 IHD\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,326 c 1,331 Vwd ecokuc rgt c
ecpqpcfc FP2111

8-111 8-111

VQVCN COKFCOGPV 8-111

w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc7 G5\Y2R81

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu Uwrqtvu

E$+F$+G$+H$3 Cpeqtcvig rncec dcug c uwrqtv hqtokiõ 5-111 3-111 9-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

mi Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ 2/5512 )CKUK 427*- rgt c guvtwevwtgu- gp rgthknu eqphqtocvu vkrwu
tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt k eqn¹nqecv c n(qdtc cod uqnfcfwtc

8 I5T23176

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu Xqnwo )o4* Fgpukvcv )Mi0o4*

E$+F$+G$+H$3 Rncec k eqpvtcrncec nnkuecogpv 5-111 1-113 8/;71-111 74-791

VQVCN COKFCOGPV 74-791

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂUVÏVWNQ 4 13
GSWKRUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

wv Uwdkokpkuvtcogpv k owpvcvig fg lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou godtkfcvu rgt c wpc nqpikvwf fg
owpvcvig fg 561 oo k wpc vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp cegt cn ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt
kpqzkfcdng CKUK.415 k ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

2 IHO7112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2

E$+F$+G$+H$3 Fkncvcfqt c ctswgvc fguiwâu R/M/ 1,332 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
QDTGU GURGEKCNUECRÏVWNQ 16
EQPPGZKÕ HKPCNVÏVWNQ 4 14
VTCEVCOGPV FGN VGTTGP[VKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 67

wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru
f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

2 I45\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Vtgdcnnu kplgeekqpu hkpcn fgn rtqlgevg 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 2 k 3 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv
xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg
ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn
rtqeëu f(kplgeekõ/

3 I452114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 2 k 3 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 4- 5- 28 k 29 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc
wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

4 I452115R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 4 k 5 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ugeekqpu 28 k 29 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 6- 7- 26 k 27 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc
wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

5 I452116R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 6 k 7 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Ugeekqpu 26 k 27 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 68

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 8 c 25 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv
xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg
ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn
rtqeëu f(kplgeekõ/

6 I452117R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 8 c 25 9-111 9-111

VQVCN COKFCOGPV 9-111

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 32 c 36 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg
eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod
fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc
fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc
wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

7 I452118R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 32 c 36 6-111 6-111

VQVCN COKFCOGPV 6-111

wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQ 37 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv
xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg
ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn
rtqeëu f(kplgeekõ/

8 I452119R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ugeekqpu 37 29-111 29-111

VQVCN COKFCOGPV 29-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
RTQVGEEKÕ ECVÔFKECECRÏVWNQ 17

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 69

w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig ocvgtkcnu rgt nc rtqvgeekõ Ecvqfkec fg ecpqpcfc 231102111 f(cegt RVNN.Cdtgtc/ Kpenqwgpv<
.Lwpvgu oqpqdnqe vkrwu CTIQ oqfgn PI6.D4 q ukoknct FP231102111
.Vtcpuhqtgehkekecfqt 26C 81X cwvqoâvke oqpqhâuke cod eqpxgtvkfqt 1.71oX c 5.31oC/
. Fwgu rngvkpgu OOq31z4z211 oo cod 4 o fg ecdng TX 1-702mX fg 2z21 oo3
. Eqswg Rgvtqnk 2 c 6 oo )Mi*
.Gpecruwncekõ rqnkwtgvcpkec tgevc vkrq IEK291
. Gpecruwncekõ Rqnkwtgvãpkec gp fgtkxcekõ vkrq IE[291
. 3 Eckzgu 311z311 f(cnwokpk- cecdcv gp rkpvwtc grqzk eqnqt itku cod itcw fg rtqvgeekõ KR.76- vcpecogpv okvlcpécpv
ectiqnu fg ecr vtkcpiwnct- rncec fg owpvcvig nnkuc k gpvtcfc 2.203(( PRV gp ectc kphgtkqt k ceqdncogpv fg 3(( cod 3 o fg vwd
f(cegt icnxcpvk|cv fg 3((/
. 5 Vgwngu cegt ewtxcv e08o ecdng TX 2Z21/
. 4 Rtqvgevqtu lwpvc cknncpv RGE cod 1-6 o fg ecdng fg 2z27oo3 rgt ecfc gzvtgo uqnfcv c vgwnc cnwokpqv/
. Gngevtqfg Rgto EWUQ5Ew TG41 cod 211 o fg ecdng fg 2z7 oo3 TX
.311 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
.211 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
. 21 Jcpf{ Ecr
. 2 Cgtquqn Kortkocekõ 858
Vqv vqvcnogpv kpuvcn¹ncv k rtqxcv/ Kpenquc nc rquvc gp octzc- tgiwncekõ k tgcnkv|cekõ f(kphqtog/

. Kpenqw ecdnglcv cwzknkct- ocvêtkc fg owpvcvig- eqppgzkqpcv- rqucfc gp hwpekqpcogpv k gokukõ f(kphqtog/

2 GIF\112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
QDTC EKXKNVÏVWNQ 4 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod
kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv

2 H3336543R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 9-111 1-711 2-311 6-871

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 33-111 1-711 2-311 26-951

VQVCN COKFCOGPV 32-711

o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310R0210K- fg eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
ewdknqv

3 I42622D4

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 9-111 1-711 1-461 2-791

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 33-111 1-711 1-461 5-731

E$+F$+G$+H$5 8-111 1-711 1-711 3-631

VQVCN COKFCOGPV 9-931

o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc hkpu c 1-7 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz
fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

4 I339621H

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 6;

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Rtqhwpfkvcv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 9-111 1-711 1-961 5-191

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 33-111 1-711 1-961 22-331

VQVCN COKFCOGPV 26-411

w Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg 71z71z71 eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku- eqn¹nqecv uqdtg uqngtc
fg hqtokiõ JO.310D0510K fg 26 eo fg itwkz k tgdngtv ncvgtcn cod vgttc fg nc ocvgkzc gzecxcekõ

5 HFM373I8

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

w Dcuvkogpv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn- rgt c rgtkeõ fg ugtxgku- tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug E361
ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

6 IFM\JGE5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc kpvgtkqt k eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn-
cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- owpvcv eqo c
ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

7 II33VR2M

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 9-111 3-111 27-111

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 33-111 3-111 55-111

VQVCN COKFCOGPV 71-111

w Rgthqtcekõ gp hâdtkec fg hqtokiõ ctocv rgt c hqtocekõ fg rcuucowtu hkpu c 311 oo fg fkâogvtg pqokpcn cod wp itwkz fg
rctgv gpvtg 31 k 41 eo cod dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng

8 I32[D331

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 3-111 3-111

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc- eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc ecpqpcfc-
rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc

9 HFI\W121

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Ecdcnkogvtgu c Encxc 9-111 9-111

E$+F$+G$+H$4 Encxc c Ctswgvc Fgtkxcekq 33-111 33-111

VQVCN COKFCOGPV 41-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 71

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
SWCFTG GNÊEVTKEVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg
ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv
ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

2 II537D;F

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

w Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt fg
vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc-
owpvcv gp rgthkn FKP

3 II525F;4

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 4-111 4-111

VQVCN COKFCOGPV 4-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg
4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

2 II32T;2I

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111 ;-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 3-111 4-111 7-111

VQVCN COKFCOGPV 26-111

o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg
f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv

3 GI333926

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111 ;-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 3-111 4-111 7-111

VQVCN COKFCOGPV 26-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 72

w Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.65- owpvcfc uwrgthkekcnogpv4 II262633

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 2-111 2-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 3-111

o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2 eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu5 II3E3G53

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Uchcvc Rqvgpekc Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 28-111 28-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 25-111 25-111

VQVCN COKFCOGPV 42-111

o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt
gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv
uwrgthkekcnogpv

6 IH32O;22

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Rcu rgt eqpfwevg encxc 29-111 3-111 47-111

VQVCN COKFCOGPV 47-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
UKUVGOGU FG VGTTGUVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ 2 z 3/6
oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv

2 GI423243

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Eqppgzkqpu gswkrqvgpekcnu 61-111 2-311 71-111

VQVCN COKFCOGPV 71-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
ECDNGLCVVKVQN 5 15

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg ugeekõ 5 z 7
oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

2 GI423667

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 73

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 XO FP2111 Ecdcnkogvtg Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Uchcvgu Kpvgtkqtu D361 36-111 2-111 36-111

V4 XO FP2311 K 2711 Fgtkxcekõ Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$5 Uchcvgu Kpvgtkqtu D361 36-111 3-111 61-111

V6 XO FP2111 Ecdcnkogvtg Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$7 Ctswgvc Ecdcnkogvtg c Ctswgvc
Fgtkxcekõ

71-111 2-111 71-111

E$+F$+G$+H$8 Ctswgvc Fgtkxcekõ gpvtcfc D361 81-111 2-111 81-111

V9 XO FP2311 K 2711 Fgtkxcekõ Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$; Ctswgvc Fgtkxcekõ gpvtcfc D361 81-111 3-111 251-111

VQVCN COKFCOGPV 456-111

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 7
oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

3 GI423467

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Gpnnwogpcv Ecdcnkogvtg Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 266-111 2-111 266-111

V4 Ctswgvc Fgtkxcekõ Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$5 ;6-111 2-111 ;6-111

VQVCN COKFCOGPV 361-111

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 3/6
oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

4 GI423447

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Gpnnwogpcv Ecdcnkogvtg Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 28-111 2-111 28-111

V4 Ctswgvc Fgtkxcekõ Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$5 26-111 2-111 26-111

VQVCN COKFCOGPV 43-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
GPNNWOGPCV K RTGUUGU FG EQTTGPVVKVQN 5 16

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg
rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv- eqn¹nqecfc
uwrgthkekcn

2 GJ72CMGD

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 74

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 8-111

w Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke cod 3 hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct- cod zcuuïu
rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76- owpvcfc uwrgthkekcnogpv cn uquvtg

3 GJD28778

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 8-111

w Kpvgttwrvqt- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv-
owpvcv uwrgthkekcnogpv

4 GI73F2GM

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wv

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 3-111 3-111

VQVCN COKFCOGPV 6-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVÏVWNQ 4 13
GPIKP[GTKCVKVQN 5 17

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc cornkcekõ fg ngu ngicnkv|cekqpu fgnu ctoctku fg rqvgpekc k eqpvtqn qp gu
eqppgevgp gnu pqwu gswkru fgn rtqlgevg/ Kpenqw gp ecfc ecu tgfceekõ fgn rtqlgevg q ogoôtkc vêepkec- gncdqtcekõ fg nc
fqewogpvcekõ- rcicogpv fg vczgu- xkucvu k cevc f(gortguc GEC

2 RCCK113R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQNVÏVWNQ 4 14
SWCFTGU FG EQPVTQNVKVQN 5 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

wv Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg vctigvc fg eqowpkecekqpu vkrwu rtqhkdwu RU7;.FRO q gswkxcngpv rgt c eqppgzkõ fgnu
gswkru cn swcftg fg eqpvtqn gzkuvgpv 12RNC1915 q gp cnvtgu kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu/

2 GR8G112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 75

E$+F$+G$+H$3 Ctoctkq eqpvtqn 12RNC1915 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQNVÏVWNQ 4 14
UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQVKVQN 5 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg
4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

2 II32T;2I

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111 ;-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 3-111 4-111 7-111

VQVCN COKFCOGPV 26-111

o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg
f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv

3 GI333926

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Ctswgvc Wpkvcvu Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 4-111 4-111 ;-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 3-111 4-111 7-111

VQVCN COKFCOGPV 26-111

o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2 eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu4 II3E3G53

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Uchcvc Eqpvtqn Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Ctswgvc Fgtkxcekõ 28-111 28-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg 25-111 25-111

VQVCN COKFCOGPV 42-111

o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt
gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv
uwrgthkekcnogpv

5 IH32O;22

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Rcu rgt eqpfwevg encxc 27-111 3-111 43-111

VQVCN COKFCOGPV 43-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 76

KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQNVÏVWNQ 4 14
ECDNGLCV EQPVTQNVKVQN 5 14

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6
oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg RXE- eqn¹nqecv gp vwd

2 II44C415

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Vtcpufwevqt Ctswgvc Ecdcnkogvtg 271-111 2-111 271-111

E$+F$+G$+H$4 Vtcpufwevqt Ctswgvc Fgtkxcekq 211-111 3-111 311-111

VQVCN COKFCOGPV 471-111

o Uwokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-753 GGX5112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Uchcvgu Kpvgtkqtu D361 36-111 2-111 36-111

E$+F$+G$+H$4 Ctswgvc Ecdcnkogvtg c Ctswgvc
Fgtkxcekõ

81-111 2-111 81-111

E$+F$+G$+H$5 Ctswgvc Fgtkxcekõ gpvtcfc D361 81-111 2-111 81-111

E$+F$+G$+H$6 Kpvgtkqt ctswgvgu k GD361 )fkurnc{u* 51-111 2-111 51-111

VQVCN COKFCOGPV 316-111

o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg ugeekõ 21 z
2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

4 GI423C37

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Gpvtg ctoctk eqpvtqn k fg rqvêpekc 36-111 36-111

E$+F$+G$+H$6 1-111 1-111

VQVCN COKFCOGPV 36-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNECRÏVWNQ 18
KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQNVÏVWNQ 4 14
RTQITCOCEKÕVKVQN 5 15

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c rtqitcocekõ UECFC k kpvgitcekõ fgnu pqwu gswkru cn ukuvgoc f(CVNN-2 RCCK114R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 77

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVUECRÏVWNQ 19
TGRQUKEKQPUVÏVWNQ 4 12

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Dtqecn rgt c rqw hqtocv rgt wp eqp cukoêvtke fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg fkogpukqpu 231Z71Z91 eo- cod lwpv gpecfgnncv-
eqn¹nqecv uqdtg cpgnn fg rqw fg tgikuvtg- kpenüu ugignncv fg lwpvu k itcqpu fg rcvgu cod oqtvgt okzv 2<3<21- gncdqtcv c n(qdtc
cod hqtokiõ fg 276 n

2 IFF2W231

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ uqtvkfc Rncpvc Cdtgtc 21-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 21-111

w Eckzc rgt c godqtpcn fg 81z41z96 eo- cod rctgvu fg 31 eo fg itwkz fg hqtokiõ JO.310R0310K uqdtg uqngtc fg 26 eo fg
hqtokiõ JO.310R0310K

3 IF6L9H1G

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ Rncpvc Cdtgtc 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

w Tgkzc hkzc- rgt c godqtpcn fg hquc itkuc- fg 891z451z51 oo k 52 mi fg rgu k eqn¹nqecfc cod oqtvgt4 IF6\DLC5

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ Rncpvc Cdtgtc 5-111 5-111

VQVCN COKFCOGPV 5-111

o Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG 238451- fg
encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451- eqn¹nqecfc
uqdtg dcug fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ k fg 36 c 41 eo f(cnéâtkc- k
tglwpvcfc cod oqtvgt

5 I;76C8GF

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ Rncpvc Cdtgtc 51-111 51-111

VQVCN COKFCOGPV 51-111

o Tkiqnc fg 31 eo f(cornâtkc fg rgegu fg hqtokiõ- fg 51z31 eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- eqn¹nqecfgu cod oqtvgt6 I;8657FC

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ Rncpvc Cdtgtc 51-111 51-111

VQVCN COKFCOGPV 51-111

o4 Dcug rgt c tkiqnc fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ- cdqecv fgu fg ecokõ k
cecdcv tginglcv

7 I;82PO22

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Rtgxkukõ 5;-111 1-161 3-561

VQVCN COKFCOGPV 3-561

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 78

v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D 61081 F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke- guvguc k eqorcevcfc

8 I;J22362

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz Fgpukvcv

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 1-161 3-511 3-211

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 1-161 3-511 ;-111

VQVCN COKFCOGPV 22-211

v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D 61081 U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk- guvguc k eqorcevcfc

9 I;J22D63

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz Fgpukvcv

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 1-161 3-511 3-211

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 1-161 3-511 ;-111

VQVCN COKFCOGPV 22-211

o3 Tgi f(cfjgtêpekc cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71D40D3 CFJ- cod fqvcekõ 2 mi0o3; I;L24L51

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 28-611

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 86-111

VQVCN COKFCOGPV ;3-611

o3 Tgi f(kortkocekõ cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71DH5 KOR- cod fqvcekõ 2-3 mi0o321 I;L23P71

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 28-611

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 86-111

VQVCN COKFCOGPV ;3-611

o4 Dcug fg vqv.w ctvkhkekcn eqn¹nqecfc cod guvgpgfqtc k rkeqpcvig fgn ocvgtkcn cn 211& fgn RO22 I;42313N

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc Itwkz

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 8-111 3-611 1-411 6-361

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 26-111 6-111 1-411 33-611

VQVCN COKFCOGPV 38-861

o Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3 o cod ocnnc gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg 51z51z2-6
oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg ugeekõ
ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu ecfc 3/; o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv icnxcpkv|cv k
rncuvkhkecv k cod rncvkpgu rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ - eqn¹nqecv ogeâpkecogpv cn uwrqtv

23 I7C27XD6

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 79

V2 Nqpikvwf

E$+F$+G$+H$3 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,116 6-111 6-111

E$+F$+G$+H$4 Xkcn kpvgtkqt Rncpvc Cdtgtc R/M/ 1,476 31-111 31-111

VQVCN COKFCOGPV 36-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVUECRÏVWNQ 19
UGTXGKU CHGEVCVUVÏVWNQ 4 13

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Gzecxcekõ okzvc fg ecnkecvcu okvlcpécpv tgvtqgzecxcfqtc k ocpwcn gp nqecnkv|cekõ fg ugtxgku gzkuvgpvu gpvgttcvu- cod wpc
nqpikvwf fg hkpu c 6-11 o k wpc rtqhwpfkvcv hkpu c 5-11 o- kpenqgpv nc fgoqnkekõ k tgrqukekõ fg swcnugxqn vkrwu fg rcxkogpv-
gpvkdcekqpgu uk cpguukp pgeguuâtkgu- ugp{cnkv|cekqpu- rtqvgeekqpu k hctekv rquvgtkqt fg nc tcuc fgiwfcogpv eqorcevcv

2 H333112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 Vtco R/M/ 1,111 c 1,191 31-111 31-111

E$+F$+G$+H$4 Vtco R/M/ 1,331 c 1,361 31-111 31-111

E$+F$+G$+H$5 vtco R/M/ 1,461 c 1,571 21-111 21-111

VQVCN COKFCOGPV 61-111

rc Rctvkfc cnécfc c lwuvkhkect rgt c fguxkcogpvu rtqxkukqpcnu q fghkpkvkwu fg ugtxgku gzkuvgpvu chgevcvu rgt nc eqpuvtweekõ fg ngu
qdtgu fg nc RVNN.Cdtgtcu

3 RCCL112R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
OGUWTGU EQTTGEVQTGU CODKGPVCNUECRÏVWNQ 1;

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o3 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc 511 i0o3- eqn¹nqecfc gp wp vgttgp{ rtgrctcv cod wp rgpfgpv
crtqzkocv fgn 211 & k cod wpc nnctiâtkc fg vcnüu fg 5 c 21 o- hkzcfc cod itcrgu f(cegt eqttwicv gp hqtoc f(W- fg 21 oo
fg fkâogvtg k fg 31.21.31 eo- cod wpc fgpukvcv fg 4 w0o3 k cod rctv rtqrqtekqpcn fg tcuc uwrgtkqt fg hkzcekõ

2 ITK44593

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,271 c 1,311 51-111 26-111 711-111

E$+F$+G$+H$4 R/M/ 1,351 c 1,471 231-111 4-111 471-111

E$+F$+G$+H$5 R/M/ 3,381 c 3,3;6 26-111 31-111 411-111

E$+F$+G$+H$6 R/M/ 3,7;1 c 3,828 56-111 7-111 381-111

VQVCN COKFCOGPV 2/641-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 7;

o3 Jkftqugodtc fg dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt ugiqpu PVL 18P-
cod wpc fqukhkecekõ fg 46 i0o3- ckiwc- ownej fg hkdtc xgigvcn c dcug fg rcnnc rkecfc k hkdtc ewtvc fg egn¹nwnquc )311i0o3*-
cfqd qticpq.okpgtcn f(cnnkdgtcogpv ngpv- dkqcevkxcfqt oketqdkâ k guvcdknkv|cfqt ukpvêvke fg dcug cetïnkec- gp wpc uwrgthïekg >
611 o3

3 IT8323L1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Nqpikvwf Corncfc

E$+F$+G$+H$3 R/M/ 1,271 c 1,311 51-111 26-111 711-111

E$+F$+G$+H$4 R/M/ 1,351 c 1,471 231-111 4-111 471-111

E$+F$+G$+H$5 R/M/ 3,381 c 3,3;6 26-111 31-111 411-111

E$+F$+G$+H$6 R/M/ 3,7;1 c 3,828 56-111 7-111 381-111

VQVCN COKFCOGPV 2/641-111

w Uwdokpkuvtcogpv fg Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp eqpvgpkfqt fg 6 c 36 n4 IT583748

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 311-111 311-111

VQVCN COKFCOGPV 311-111

w Rncpvcekõ f(ctdwuv q ctdtg fg rgvkv hqtocv gp eqpvgpkfqt fg 21 c 36 n- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 61z61z51 eo cod
okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

5 IT773662

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 311-111 311-111

VQVCN COKFCOGPV 311-111

w Uwdokpkuvtcogpv fg Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod rc fg vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k
rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo ugiqpu hõtowngu PVL

6 IT562I38

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 211-111 211-111

VQVCN COKFCOGPV 211-111

w Rncpvcekõ f(ctdtg rncpkhqnk cod rc fg vgttc q eqpvgpkfqt- fg 7 c 25 eo fg rgtïogvtg fg vtqpe c 2 o f(cnéâtkc )c rctvkt fgn
eqnn fg n(cttgn*- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 71z71z71 eo cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &-
tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

7 IT725222

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Wpkvcvu

E$+F$+G$+H$3 211-111 211-111

VQVCN COKFCOGPV 211-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
IGUVKÕ FG TGUKFWUECRÏVWNQ 21

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 81

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k hkpu c 31 mo

2 I3T753CC

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

V2 Xqnwo

E$+F$+G$+H$3 Ugiqpu cokfcogpvu cwzknkctu ;34-;61 ;34-;61

VQVCN COKFCOGPV ;34-;61

o4 Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic
cod okvlcpu ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo

3 I3T461C;

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Xqnwo vgttgu gzecxcekõ ecpqpcfc 73/514-411 73/514-411

E$+F$+G$+H$3 Xqnwo vgttgu gzxcekõ ctswgvgu 6/344-771 6/344-771

4 C fgfwkt ocvgtkcn fg tgdngtv

E$+F$+G$+H$5 Tgdngtv ecpqpcfc .57918-54 .57918-54

E$+F$+G$+H$6 Tgdngtv vgttcrngpu .971 .971

E$+F$+G$+H$7 Tgdngtv ctswguvgu .5297-7 .5297-7

VQVCN COKFCOGPV 26/893-;41

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ-
cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

4 I3TC8NR1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 Xqnwo vgttgu gzecxcekõ ecpqpcfc 73/514-411 73/514-411

E$+F$+G$+H$3 Xqnwo vgttgu gzxcekõ ctswgvgu 6/344-771 6/344-771

4 C fgfwkt ocvgtkcn fg tgdngtv

E$+F$+G$+H$5 Tgdngtv ecpqpcfc .57918-541 .57918-541

E$+F$+G$+H$6 Tgdngtv vgttcrngpu .971-111 .971-111

E$+F$+G$+H$7 Tgdngtv ctswguvgu .5297-711 .5297-711

VQVCN COKFCOGPV 26/893-;41

o4 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ gp htceekqpu ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119- cod
okvlcpu ocpwcnu

5 I3T35311

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 417-581 417-581

VQVCN COKFCOGPV 417-581

o4 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv6 I3T651U1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

GWT



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 82

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

7 I3TC8O11

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

8 I3TC7691

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 337-611 337-611

VQVCN COKFCOGPV 337-611

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4-
rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

9 I3TC7791

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-781 2-781

VQVCN COKFCOGPV 2-781

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

; I3TC79;1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 87-411 87-411

VQVCN COKFCOGPV 87-411

o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

21 I3TC72J1

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 423-111 423-111

VQVCN COKFCOGPV 423-111

RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig22 RCCK11;R

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTCQDTC 12
RCTVKFGU CNÉCFGUECRÏVWNQ 22

PWO/ EQFK WC FGUETKREKÕ

w Ugiwtgvcv k ucnwv fg ngu qdtgu fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n(ctvêtkc RVNN.Cdtgtc )ugiqpu cppgz 29*2 J\CC112R

GWT

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

COKFCOGPVU Râi/< 83

HõtowncVgzv VQVCNVkrwu ]E_ ]F_ ]H_]G_Pwo/

E$+F$+G$+H$2 2-111 2-111

VQVCN COKFCOGPV 2-111

GWT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 2

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"25,81o3G34267CC Crwpvcncogpv k guvtgdcfc fg tcugu k rqwu- fg oëu f(2 k hkpu c 3 o f(cornâtkc- cod rnchqpu
ogvân¹nkeu- rgt c wpc rtqvgeekõ fgn 211&

R. 2

)XKPV.K.EKPE GWTQU COD XWKVCPVC.WP EÊPVKOU*

"2,32miG553622F Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc-
gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv-
eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

R. 3

)FQU GWTQU COD VTGPVC.FQU EÊPVKOU*

"2,45miG553623F Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc-
gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

R. 4

)FQU GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"13,13wG5\Y2R81 Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognncR. 5
)VTGV\G GWTQU COD VTGV\G EÊPVKOU*

"12,10oG8L6E6D1 Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ 3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn
lwpv

R. 6

)FQV\G GWTQU COD FGW EÊPVKOU*

"25,50oGF26G;82 Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2-
fg FP 271 oo- kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu

R. 7

)XKPV.K.EKPE GWTQU COD EKPSWCPVC EÊPVKOU*

"4,24oGGX5112R Uwokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-75R. 8
)SWCVTG GWTQU COD XKPV.K.SWCVTG EÊPVKOU*

"1,04oGI333926 Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc-
tgukuvêpekc c n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111
X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv

R. 9

)WP GWTQU COD SWCVTG EÊPVKOU*

"1,17oGI423243 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*-
wpkrqnct- fg ugeekõ 2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv

R. ;

)WP GWTQU COD FKUUGV EÊPVKOU*

"1,67oGI423447 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*-
vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 21

)WP GWTQU COD UGKZCPVC.UGV EÊPVKOU*

"3,66oGI423467 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*-
vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 22

)VTGU GWTQU COD UGKZCPVC.UKU EÊPVKOU*

"4,32oGI423667 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*-
vgvtcrqnct- fg ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 23

)SWCVTG GWTQU COD VTGPVC.FQU EÊPVKOU*

"4,40oGI423C37 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ T\2.M )CU*-
ownvkrqnct- fg ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 24

)SWCVTG GWTQU COD SWCTCPVC EÊPVKOU*

"18,52wGI73F2GM Kpvgttwrvqt- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg guvcpec- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv- owpvcv uwrgthkekcnogpv

R. 25

)FKXWKV GWTQU COD EKPSWCPVC.FQU EÊPVKOU*

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 3

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"65.200,00wGIF\112R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig ocvgtkcnu rgt nc rtqvgeekõ Ecvqfkec fg ecpqpcfc 231102111 f(cegt
RVNN.Cdtgtc/ Kpenqwgpv<
.Lwpvgu oqpqdnqe vkrwu CTIQ oqfgn PI6.D4 q ukoknct FP231102111
.Vtcpuhqtgehkekecfqt 26C 81X cwvqoâvke oqpqhâuke cod eqpxgtvkfqt 1.71oX c 5.31oC/
. Fwgu rngvkpgu OOq31z4z211 oo cod 4 o fg ecdng TX 1-702mX fg 2z21 oo3
. Eqswg Rgvtqnk 2 c 6 oo )Mi*
.Gpecruwncekõ rqnkwtgvcpkec tgevc vkrq IEK291
. Gpecruwncekõ Rqnkwtgvãpkec gp fgtkxcekõ vkrq IE[291
. 3 Eckzgu 311z311 f(cnwokpk- cecdcv gp rkpvwtc grqzk eqnqt itku cod itcw fg rtqvgeekõ KR.76-
vcpecogpv okvlcpécpv ectiqnu fg ecr vtkcpiwnct- rncec fg owpvcvig nnkuc k gpvtcfc 2.203(( PRV gp
ectc kphgtkqt k ceqdncogpv fg 3(( cod 3 o fg vwd f(cegt icnxcpvk|cv fg 3((/
. 5 Vgwngu cegt ewtxcv e08o ecdng TX 2Z21/
. 4 Rtqvgevqtu lwpvc cknncpv RGE cod 1-6 o fg ecdng fg 2z27oo3 rgt ecfc gzvtgo uqnfcv c vgwnc
cnwokpqv/
. Gngevtqfg Rgto EWUQ5Ew TG41 cod 211 o fg ecdng fg 2z7 oo3 TX
.311 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
.211 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
. 21 Jcpf{ Ecr
. 2 Cgtquqn Kortkocekõ 858
Vqv vqvcnogpv kpuvcn¹ncv k rtqxcv/ Kpenquc nc rquvc gp octzc- tgiwncekõ k tgcnkv|cekõ f(kphqtog/

. Kpenqw ecdnglcv cwzknkct- ocvêtkc fg owpvcvig- eqppgzkqpcv- rqucfc gp hwpekqpcogpv k gokukõ
f(kphqtog/

R. 26

)UGKZCPVC.EKPE OKN FQU.EGPVU GWTQU*

"139,97wGJ72CMGD Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct
cod fkhwuqt k equ fg rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz crtqzkocv fg 511 c 551
nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv- eqn¹nqecfc uwrgthkekcn

R. 27

)EGPV VTGPVC.PQW GWTQU COD PQTCPVC.UGV EÊPVKOU*

"82,16wGJD28778 Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke cod 3 hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24-
tgevcpiwnct- cod zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76- owpvcfc uwrgthkekcnogpv cn uquvtg

R. 28

)XWKVCPVC.FQU GWTQU COD UGV\G EÊPVKOU*

"6.551,86wGLU4111R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcncekõ f(gswkr cpcnkv|cfqt fg enqt tgukfwcn octec Jcej oqfgn EN28 tcpi
1-14 . 6 oi0n rgt oêvqfg eqnqtkoêvtke FRF/ Kpenqw vtcpurqtv- rquvc gp octzc k hqtocekõ

R. 29

)UKU OKN EKPE.EGPVU EKPSWCPVC.WP GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"1.370,67wvGR8G112R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg vctigvc fg eqowpkecekqpu vkrwu rtqhkdwu RU7;.FRO q gswkxcngpv
rgt c eqppgzkõ fgnu gswkru cn swcftg fg eqpvtqn gzkuvgpv 12RNC1915 q gp cnvtgu kpuvcn¹ncekqpu
ukoknctu/

R. 2;

)OKN VTGU.EGPVU UGVCPVC GWTQU COD UGKZCPVC.UGV EÊPVKOU*

"4,72wH32FSI13 Fgoqnkekõ f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- fg rctgvu fg 26 eo fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic uqdtg ecokõ

R. 31

)SWCVTG GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

"132,36wH32J2C52 Fguowpvcvig fg nnwogpgtc- eqnwopc gzvgtkqt- ceeguuqtku k gngogpvu fg uwdlgeekõ- fg hkpu c 21 o
f(cnéâtkc- eqo c oâzko- gpfgttqe fg hqpcogpv fg hqtokiõ c oâ k cod eqortguuqt- crnge rgt c
rquvgtkqt crtqhkvcogpv k eâttgic ocpwcn fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 32

)EGPV VTGPVC.FQU GWTQU COD VTGPVC.UKU EÊPVKOU*

"290,75wH333112R Gzecxcekõ okzvc fg ecnkecvcu okvlcpécpv tgvtqgzecxcfqtc k ocpwcn gp nqecnkv|cekõ fg ugtxgku
gzkuvgpvu gpvgttcvu- cod wpc nqpikvwf fg hkpu c 6-11 o k wpc rtqhwpfkvcv hkpu c 5-11 o- kpenqgpv nc
fgoqnkekõ k tgrqukekõ fg swcnugxqn vkrwu fg rcxkogpv- gpvkdcekqpgu uk cpguukp pgeguuâtkgu-
ugp{cnkv|cekqpu- rtqvgeekqpu k hctekv rquvgtkqt fg nc tcuc fgiwfcogpv eqorcevcv

R. 33

)FQU.EGPVU PQTCPVC GWTQU COD UGVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"19,98o4H333OC33 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu
k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

R. 34

)FKPQW GWTQU COD PQTCPVC.XWKV EÊPVKOU*



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 4

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"13,26o4H3336543R Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp
vgttgp{ vtcevce cod kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic ogeâpkec fgn
ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv

R. 35

)VTGV\G GWTQU COD XKPV.K.UKU EÊPVKOU*

"56,45o4H333J354R Gzecxcekõ fg tcuc fg swcnugxqn corncfc k hqpfâtkc- gp vgttgp{ tqec- cod tgvtqgzecxcfqtc cod
octvgnn vtgpecfqt k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

R. 36

)EKPSWCPVC.UKU GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"2,43o3H338C11H Tgrâu k rkeqpcvig fg uôn fg tcuc fg oëu fg 1-7 k ogp{u f(2-6 o f(cornâtkc- cod eqorcevcekõ fgn
;6& RO

R. 37

)FQU GWTQU COD SWCTCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"18,91o3H42FE211R Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvuR. 38
)FKXWKV GWTQU COD PQTCPVC.WP EÊPVKOU*

"0,68oHFI\W121 Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc- eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt
uqdtg fg nc ecpqpcfc- rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc

R. 39

)\GTQ GWTQU COD UGKZCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"97,84wHFM373I8 Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg 71z71z71 eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg
ugtxgku- eqn¹nqecv uqdtg uqngtc fg hqtokiõ JO.310D0510K fg 26 eo fg itwkz k tgdngtv ncvgtcn cod vgttc
fg nc ocvgkzc gzecxcekõ

R. 3;

)PQTCPVC.UGV GWTQU COD XWKVCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"14,24wHP425835 Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn
203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 41

)ECVQT\G GWTQU COD XKPV.K.SWCVTG EÊPVKOU*

"18,07o4I3253412 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 42

)FKXWKV GWTQU COD UGV EÊPVKOU*

"44,54o4I3255412R Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k
ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 43

)SWCTCPVC.SWCVTG GWTQU COD EKPSWCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"3,63oI32;2417 Fgoqnkekõ fg xqtcfc eqn¹nqecfc uqdtg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv uqdtg
tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 44

)VTGU GWTQU COD UGKZCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"3,94oI32;4C17 Fgoqnkekõ fg tkiqnc fg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic
ogeâpkec uqdtg ecokõ

R. 45

)VTGU GWTQU COD PQTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"3,61o3I32;5ZN6 Fgoqnkekõ fg rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc- fg hkpu c 31 eo fg itwkz k oëu fg 3 o f(cornâtkc
cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic uqdtg ecokõ

R. 46

)VTGU GWTQU COD UGKZCPVC.WP EÊPVKOU*

"3,54oI32;IDE1 Vcnn gp rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu
cod fkue fg fkcocpv- rgt c fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

R. 47

)VTGU GWTQU COD EKPSWCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"5,67oI32;IHE1 Vcnn gp rcxkogpv fg hqtokiõ fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue
fg fkcocpv- rgt c fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

R. 48

)EKPE GWTQU COD UGKZCPVC.UGV EÊPVKOU*

"15,85oI32D4112 Fguowpvcvig fg dctcpc ogvân¹nkec- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõR. 49
)SWKP\G GWTQU COD XWKVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"7,22oI32F2332 Fgoqnkekõ fg encxgiwgtc fg hkpu c 71 eo fg fkâogvtg q hkpu c 51z71 eo- fg hqtokiõ xkdtqrtgoucv
cod uqngtc fg 26 eo fg hqtokiõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ

R. 4;

)UGV GWTQU COD XKPV.K.FQU EÊPVKOU*
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"155,38wI32T22C6 Vcnc eqpvtqncfc fktgevc f(ctdtg fg 7 c 21 o f(cnéâtkc- cttgpecpv nc uqec- crnge fg nc dtquuc
igpgtcfc k eâttgic uqdtg ecokõ itwc cod rkpéc- k vtcpurqtv fg nc ocvgkzc c rncpvc fg eqorquvcvig
)pq oëu nnwp{ fg 31 mo*

R. 51

)EGPV EKPSWCPVC.EKPE GWTQU COD VTGPVC.XWKV EÊPVKOU*

"446,18wI32[D331 Rgthqtcekõ gp hâdtkec fg hqtokiõ ctocv rgt c hqtocekõ fg rcuucowtu hkpu c 311 oo fg fkâogvtg
pqokpcn cod wp itwkz fg rctgv gpvtg 31 k 41 eo cod dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng

R. 52

)SWCVTG.EGPVU SWCTCPVC.UKU GWTQU COD FKXWKV EÊPVKOU*

"701,12onI32\112R Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc* okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu
gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu q kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn fg
ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg eqpfkekqpu/ Kpenquc xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu
f(gngxcekõ k cwzknkctu pgeguuctku/

R. 53

)UGV.EGPVU WP GWTQU COD FQV\G EÊPVKOU*

"102,40onI32\113R Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/
Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ- tgrkecv
fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo fgkzcpv nc ecokuc fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k
fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc ecpqpcfc* k nc tgvktcfc fgnu
tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc

R. 54

)EGPV FQU GWTQU COD SWCTCPVC EÊPVKOU*

"71,29onI32\114R Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc
cod oqtvgt fg tgrctcekõ- kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg

R. 55

)UGVCPVC.WP GWTQU COD XKPV.K.PQW EÊPVKOU*

"5,80o4I33355E4R Gzecxcekõ fg tcuc- fg oëu fg 3 o f(cornâtkc k oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ hnwkz- cod rcnc
gzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

R. 56

)EKPE GWTQU COD XWKVCPVC EÊPVKOU*

"11,06o4I3372232 Guvguc k rkeqpcvig fg uôn vqngtcdng fg n(qdtc- gp vqpicfgu fg 36 eo fg itwkz- eqo c oâzko- cod
eqorcevcekõ fgn ;6 & RO- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv rgvkv- k cod pgeguukvcv f(jwogevcekõ

R. 57

)QP\G GWTQU COD UKU EÊPVKOU*

"20,96o4I339621H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc hkpu c 1-7 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc
gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv- cod eqorcevcekõ ugiqpu
rnge fg eqpfkekqpu

R. 58

)XKPV GWTQU COD PQTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"6,20o4I339N21H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc
gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 59

)UKU GWTQU COD XKPV EÊPVKOU*

"37,16o4I339NJ1H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo-
gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 5;

)VTGPVC.UGV GWTQU COD UGV\G EÊPVKOU*

"14,57o4I339CD1HR Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc
rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 61

)ECVQT\G GWTQU COD EKPSWCPVC.UGV EÊPVKOU*

"0,56o3I33F4122 Gudtquucfc fgn vgttgp{ fg oëu fg 3 o- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõR. 62
)\GTQ GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

"3,22o4I35331C6 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg vgttgu rgt c tgwvknkv|ct gp qdtc- cod ecokõ fg 31 v-
cod wp tgeqttgiwv fg hkpu c 6 mo

R. 63

)VTGU GWTQU COD XKPV.K.FQU EÊPVKOU*

"1,99o4I3727315 Guiqvcogpv f(gzecxcekõ c egn qdgtv- tcugu k rqwu- cod gngevtqdqodc uwdogtikdng rgt c wp ecdcn
oâzko fg 21 o40j k cnéâtkc ocpqoêvtkec vqvcn hkpu c 26 o

R. 64

)WP GWTQU COD PQTCPVC.PQW EÊPVKOU*
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"19,30o4I3T35311 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ gp htceekqpu ugiqpu TGCN
FGETGVQ 21603119- cod okvlcpu ocpwcnu

R. 65

)FKPQW GWTQU COD VTGPVC EÊPVKOU*

"4,46o4I3T461C; Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ fg 31 v k vgoru
f(gurgtc rgt c nc eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo

R. 66

)SWCVTG GWTQU COD SWCTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"65,90o4I3T651U1 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2
o4 fg ecrcekvcv

R. 67

)UGKZCPVC.EKPE GWTQU COD PQTCPVC EÊPVKOU*

"8,97o4I3T753CC Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc
fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k hkpu c
31 mo

R. 68

)XWKV GWTQU COD PQTCPVC.UGV EÊPVKOU*

"11,08o4I3TC72J1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56
v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg
Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 69

)QP\G GWTQU COD XWKV EÊPVKOU*

"12,18o4I3TC7691 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv
1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg
Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 6;

)FQV\G GWTQU COD FKXWKV EÊPVKOU*

"-23,88o4I3TC7791 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc
fgpukvcv 1-3 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 71

)OGP[U XKPV.K.VTGU GWTQU COD XWKVCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"7,26o4I3TC79;1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv
1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg
Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 72

)UGV GWTQU COD XKPV.K.UKU EÊPVKOU*

"3,01o4I3TC8NR1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4-
rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

R. 73

)VTGU GWTQU COD WP EÊPVKOU*

"191,01o4I3TC8O11 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu
f(gzecxcekõ- cod eqfk 281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 74

)EGPV PQTCPVC.WP GWTQU COD WP EÊPVKOU*

"66,80o4I42622D4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310R0210K- fg eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv
21 oo- cdqecv cod ewdknqv

R. 75

)UGKZCPVC.UKU GWTQU COD XWKVCPVC EÊPVKOU*

"74,03o4I42622E5 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21
oo- cdqecv cod dqodc

R. 76

)UGVCPVC.SWCVTG GWTQU COD VTGU EÊPVKOU*

"76,57o4I43627J4 Hqtokiõ rgt c owtu fg eqpvgpekõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo k cdqecv cod ewdknqv

R. 77

)UGVCPVC.UKU GWTQU COD EKPSWCPVC.UGV EÊPVKOU*

"1,35miI43D4212R Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U
gp f(cegt gp dcttgu eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3

R. 78

)WP GWTQU COD VTGPVC.EKPE EÊPVKOU*

"26,03o3I43F2216 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu-
rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o

R. 79

)XKPV.K.UKU GWTQU COD VTGU EÊPVKOU*
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"31,66o3I43F2226R Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu-
rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv

R. 7;

)VTGPVC.WP GWTQU COD UGKZCPVC.UKU EÊPVKOU*

"5.850,00wvI452112R Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ C gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc
eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt vtgu vtgrcpvu gp
xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttc cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶ k eqn/ nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv fg 71-4064 rgthqtcv ecfc 61 eo/ c vqvc nc nqpikvwf c kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ/ Gn vwd ugtâ f(cegt gzegrvg gp cswgnnu vtcou gp gnu swg kpekfgkzk nc
encxc rgt c nc eqn¹nqecekõ fg nc ecpqpcfc f(CVNN fg 2611 oo- gp cswguv ecu ugtcp fg RXE- gp
vqvu gnu ecuqu- kpenqwtâ gn tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcekõ okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv k
dgpvqpkvc Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñvu fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn
vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo
c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ gp gnu vtcou swg pq gu xgikp fktgevcogpv
chgevcvu rgt nc ocvgkzc encxc/

R. 81

)EKPE OKN XWKV.EGPVU EKPSWCPVC GWTQU*

"3.900,00wvI452113R Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ D gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc
eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp
xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg
dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg
fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 82

)VTGU OKN PQW.EGPVU GWTQU*

"1.800,00wvI452114R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 2 k 3 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg
n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv
gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg
71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc
tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv
dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo
c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 83

)OKN XWKV.EGPVU GWTQU*

"2.100,00wvI452115R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 4- 5- 28 k 29 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ
FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp
xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg
dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg
fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 84

)FQU OKN EGPV GWTQU*

"2.400,00wvI452116R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 6- 7- 26 k 27 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ
FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp
xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg
dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg
fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 85

)FQU OKN SWCVTG.EGPVU GWTQU*
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"2.700,00wvI452117R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 8 c 25 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg
n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv
gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg
71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc
tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv
dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo
c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 86

)FQU OKN UGV.EGPVU GWTQU*

"3.600,00wvI452118R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 32 c 36 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k
fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn
eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv
f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg
ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg
fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 87

)VTGU OKN UKU.EGPVU GWTQU*

"6.000,00wvI452119R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQ 37 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg
n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv
gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg
71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc
tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv
dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu
crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo
c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 88

)UKU OKN GWTQU*

"7.155,00wvI45\112R Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn
rgthqtcekõ- gswkru f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

R. 89

)UGV OKN EGPV EKPSWCPVC.EKPE GWTQU*

"80,85o4I4E62DJ4R Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k
itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv

R. 8;

)XWKVCPVC GWTQU COD XWKVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"98,69o4I4L2233C Guvtwevwtc fg icdkqpu- cod rgegu f(3z2z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv fg
fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21 eo fg rcu fg ocnnc- tgdngtv cod rgftc itcpïvkec f(crqtvcekõ eqn¹nqecfc
cod okvlcpu ogeâpkeu

R. 91

)PQTCPVC.XWKV GWTQU COD UGKZCPVC.PQW EÊPVKOU*

"4.770,00wvI4M1112R Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt c tgcnk|cvekõ fg encxc uqvc nc ecttgvgtc
DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt fg hkpu c 41 o fg nqpikvwf- gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

R. 92

)SWCVTG OKN UGV.EGPVU UGVCPVC GWTQU*

"1.421,00onI4M1113R Rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpécpv encxc fg ecpqpcfc.dgkpc f(cegt FP 2611 oo g?25 oo kpenôu
uqnfcfwtc fg lwpvgu- kplgeekõ fg dgwtcfc fg ekogpv gp n(gzvtcfõu uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv
fg nc rncpvc fgn Vgt k hkpu c 41 o fg nqpikvwf gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

R. 93

)OKN SWCVTG.EGPVU XKPV.K.WP GWTQU*

"2.192,40wvI4M1114R Guvwfk igqtcfct k vqrqitchkc rgt c nc nqecnk|cekõ fg ugtxgku k fkugp{ fg nc rgthqtcekõ fg nc encxc k ngu
kplgeekqpu fgn vgttgp{ c nc |qpc fg nc Rncpvc f(Cdtgtc

R. 94

)FQU OKN EGPV PQTCPVC.FQU GWTQU COD SWCTCPVC EÊPVKOU*

"17.315,90RCI4M1115R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv kpvgitg rgt vtgdcnnu cwzknkctu f(crtqxkukqpcogpv rgt c nc encxc eqo
ugtxgk fg ecokõ itüc rgt c nc ocpkrwncekõ k kpvtqfweekõ fg nc ecpqpcfc c nc dgkpc- gzvtceekõ fg ngu
vgttgu fg n(kpvgtkqt fg nc dgkpc- vtgdcnnu fg xkikncpekc fg ngu kpuvcn¹ncekqpu k ocswkpâtkc- vtcpurqtv fg
ngu vgttgu k vqvu gnu vtgdcnnu cwzknkctu pgeguuctk rgt c n(gzgewekõ fg nc encxc

R. 95

)FKUUGV OKN VTGU.EGPVU SWKP\G GWTQU COD PQTCPVC EÊPVKOU*

"10,45o3I4\223V2 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k
itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ

R. 96

)FGW GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*
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"5,86o3I5DEOCEE Ctocfwtc rgt c nnqugu CR611 UF cod ocnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG
26z26 eo F<9.9 oo 7z3/3 o D611UF WPG.GP 21191

R. 97

)EKPE GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"38,44o3I5FE3F13 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt
fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv

R. 98

)VTGPVC.XWKV GWTQU COD SWCTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"10,96o4I5FGI121 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg nc dcugR. 99
)FGW GWTQU COD PQTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"5,53miI5T23176 Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ 2/5512 )CKUK 427*- rgt c guvtwevwtgu- gp
rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt k eqn¹nqecv c n(qdtc cod
uqnfcfwtc

R. 9;

)EKPE GWTQU COD EKPSWCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"45,46oI7C27XD6 Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3 o cod ocnnc gooctecfc - octe
hqtocv rgt vwd fg 51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo fg itwkz - hkzcvu
ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz -
ukvwcvu ecfc 3/; o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu
rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ - eqn¹nqecv ogeâpkecogpv cn uwrqtv

R. ;1

)SWCTCPVC.EKPE GWTQU COD SWCTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"8,86o3I8993313 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod
wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3 crnkecfc gp fwgu ecrgu

R. ;2

)XWKV GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"22,23o4I;42313N Dcug fg vqv.w ctvkhkekcn eqn¹nqecfc cod guvgpgfqtc k rkeqpcvig fgn ocvgtkcn cn 211& fgn ROR. ;3
)XKPV.K.FQU GWTQU COD XKPV.K.VTGU EÊPVKOU*

"24,38oI;76C8GF Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo
ugiqpu WPG 238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k encuug tgukuvgpv c hngzkõ
W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451- eqn¹nqecfc uqdtg dcug fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3
fg tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ k fg 36 c 41 eo f(cnéâtkc- k tglwpvcfc cod oqtvgt

R. ;4

)XKPV.K.SWCVTG GWTQU COD VTGPVC.XWKV EÊPVKOU*

"75,89o4I;82PO22 Dcug rgt c tkiqnc fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ-
cdqecv fgu fg ecokõ k cecdcv tginglcv

R. ;5

)UGVCPVC.EKPE GWTQU COD XWKVCPVC.PQW EÊPVKOU*

"20,91oI;8657FC Tkiqnc fg 31 eo f(cornâtkc fg rgegu fg hqtokiõ- fg 51z31 eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- eqn¹nqecfgu
cod oqtvgt

R. ;6

)XKPV GWTQU COD PQTCPVC.WP EÊPVKOU*

"52,99vI;J22362 Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D 61081 F- cod dgvwo cuhânvke
fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke- guvguc k
eqorcevcfc

R. ;7

)EKPSWCPVC.FQU GWTQU COD PQTCPVC.PQW EÊPVKOU*

"49,71vI;J22D63 Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D 61081 U- cod dgvwo cuhânvke
fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk- guvguc k
eqorcevcfc

R. ;8

)SWCTCPVC.PQW GWTQU COD UGVCPVC.WP EÊPVKOU*

"0,46o3I;L23P71 Tgi f(kortkocekõ cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71DH5 KOR- cod fqvcekõ 2-3 mi0o3R. ;9
)\GTQ GWTQU COD SWCTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"0,39o3I;L24L51 Tgi f(cfjgtêpekc cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71D40D3 CFJ- cod fqvcekõ 2 mi0o3R. ;;
)\GTQ GWTQU COD VTGPVC.PQW EÊPVKOU*

"124,64wIF6L9H1G Eckzc rgt c godqtpcn fg 81z41z96 eo- cod rctgvu fg 31 eo fg itwkz fg hqtokiõ JO.310R0310K
uqdtg uqngtc fg 26 eo fg hqtokiõ JO.310R0310K

R. 211

)EGPV XKPV.K.SWCVTG GWTQU COD UGKZCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*
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"68,60wIF6\DLC5 Tgkzc hkzc- rgt c godqtpcn fg hquc itkuc- fg 891z451z51 oo k 52 mi fg rgu k eqn¹nqecfc cod
oqtvgt

R. 212

)UGKZCPVC.XWKV GWTQU COD UGKZCPVC EÊPVKOU*

"137,43oIF8HO686 Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv
gzvgtkqtogpv- rgt cpct hqtokiqpcv- wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ k eqn¹nqecv cn
hqpu fg nc tcuc

R. 213

)EGPV VTGPVC.UGV GWTQU COD SWCTCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"134,86wIFF2W231 Dtqecn rgt c rqw hqtocv rgt wp eqp cukoêvtke fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg fkogpukqpu 231Z71Z91 eo-
cod lwpv gpecfgnncv- eqn¹nqecv uqdtg cpgnn fg rqw fg tgikuvtg- kpenüu ugignncv fg lwpvu k itcqpu fg
rcvgu cod oqtvgt okzv 2<3<21- gncdqtcv c n(qdtc cod hqtokiõ fg 276 n

R. 214

)EGPV VTGPVC.SWCVTG GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"160,52wIFF\7FF5 Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711
oo fg fkâogvtg k encuug F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

R. 215

)EGPV UGKZCPVC GWTQU COD EKPSWCPVC.FQU EÊPVKOU*

"273,69wIFM\112R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6
itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66 eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu
swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc
rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

R. 216

)FQU.EGPVU UGVCPVC.VTGU GWTQU COD UGKZCPVC.PQW EÊPVKOU*

"354,44wIFM\113R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c
3o f(cnécfc cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu
rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc
GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8/

R. 217

)VTGU.EGPVU EKPSWCPVC.SWCVTG GWTQU COD SWCTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"836,16wIFM\114R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu
ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu
pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8

R. 218

)XWKV.EGPVU VTGPVC.UKU GWTQU COD UGV\G EÊPVKOU*

"1.053,29wIFM\115R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o f(cnécfc cod rtqvgeekqpu
ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu
pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8

R. 219

)OKN EKPSWCPVC.VTGU GWTQU COD XKPV.K.PQW EÊPVKOU*

"102,95o3IFM\116R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg
rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/
Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

R. 21;

)EGPV FQU GWTQU COD PQTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"118,72onIFM\117R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv
uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

R. 221

)EGPV FKXWKV GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

"74,69wIFM\JGE5 Dcuvkogpv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn- rgt c rgtkeõ fg ugtxgku- tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611
oo k encuug E361 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

R. 222

)UGVCPVC.SWCVTG GWTQU COD UGKZCPVC.PQW EÊPVKOU*

"305,33wIFNG111R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc fg
xkftg octec Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv fg fkogpukqpu 861z671z331 gswkrcv cod
xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng CKUK 415

R. 223

)VTGU.EGPVU EKPE GWTQU COD VTGPVC.VTGU EÊPVKOU*

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 21

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"313,77wvIH24111R Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt
1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261 oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼-
swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod
guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c
ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

R. 224

)VTGU.EGPVU VTGV\G GWTQU COD UGVCPVC.UGV EÊPVKOU*

"535,26onIH24112R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2111 k 8 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod
rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv
gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê- eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu- rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku/

R. 225

)EKPE.EGPVU VTGPVC.EKPE GWTQU COD XKPV.K.UKU EÊPVKOU*

"740,11onIH24113R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg
FP2311 k 9 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod
rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv
gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu-rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku

R. 226

)UGV.EGPVU SWCTCPVC GWTQU COD QP\G EÊPVKOU*

"761,25onIH24114R Uwdokpkuvtcogpv fg vwd f(cegt pgitg U386 LT cod FP2611 oo k itwkz 25 oo rgt c dgkpc gp
rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpecv encxc- gp vtcou fg 7 o- kpenqugu uqnfcfwtgu

R. 227

)UGV.EGPVU UGKZCPVC.WP GWTQU COD XKPV.K.EKPE EÊPVKOU*

"676,58wvIH2C112R Gzgewekõ f(kplgtv f(cegt FP 91 RP21 rgt c xgpvquc- rgtrgpfkewnct- cod eqnn fg tghqté k gzvtgo
godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu-
tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu
f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9/ Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22- kpenqw gn owpvcvig fg
nc xânxwnc fg eqorqtvc k xgpvquc cuuqekcfgu/

R. 228

)UKU.EGPVU UGVCPVC.UKU GWTQU COD EKPSWCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"1.301,15wvIH2C113R Gzgewekõ f(kplgtv vcpigpekcn f(cegt FP 261 RP21 gp ecpqpcfc FP 211102311 rgt c wdkecekõ fg
fguiwâu cod eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg
zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg
eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9// Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k
O22/Kpenqw kpuvcn¹ncekõ fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k gn tqfgv fg fguowpvcvig cuuqekcvu/

R. 229

)OKN VTGU.EGPVU WP GWTQU COD SWKP\G EÊPVKOU*

"1.196,96wvIH2D112R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 22;

)OKN EGPV PQTCPVC.UKU GWTQU COD PQTCPVC.UKU EÊPVKOU*

"2.358,54wvIH2D113R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 231

)FQU OKN VTGU.EGPVU EKPSWCPVC.XWKV GWTQU COD EKPSWCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"3.590,88wvIH2D114R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 232

)VTGU OKN EKPE.EGPVU PQTCPVC GWTQU COD XWKVCPVC.XWKV EÊPVKOU*



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 22

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"4.787,85wvIH2D115R Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 233

)SWCVTG OKN UGV.EGPVU XWKVCPVC.UGV GWTQU COD XWKVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"961,86wvIH2D116R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd-owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 234

)PQW.EGPVU UGKZCPVC.WP GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"1.923,72wvIH2D117R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 235

)OKN PQW.EGPVU XKPV.K.VTGU GWTQU COD UGVCPVC.FQU EÊPVKOU*

"2.885,58wvIH2D118R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 236

)FQU OKN XWKV.EGPVU XWKVCPVC.EKPE GWTQU COD EKPSWCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"3.847,45wvIH2D119R Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc
f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu
eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu-
vtcou cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc cod ngu
cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg
ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 237

)VTGU OKN XWKV.EGPVU SWCTCPVC.UGV GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"159,31oIH2F112R Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc
eqttqukõ vkrwu FGPUQNGP CU 4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k crnkecekõ

R. 238

)EGPV EKPSWCPVC.PQW GWTQU COD VTGPVC.WP EÊPVKOU*

"4,81miIH2G112R Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg
ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 239

)SWCVTG GWTQU COD XWKVCPVC.WP EÊPVKOU*

"4,38miIH2G113R Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt
ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

R. 23;

)SWCVTG GWTQU COD VTGPVC.XWKV EÊPVKOU*

"35,69oIH32O;22 Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec
)fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod
itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv

R. 241

)VTGPVC.EKPE GWTQU COD UGKZCPVC.PQW EÊPVKOU*

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 23

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"28,90oIHD2L536R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg
pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv cn
hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q ctswgvgu- kpenqgpv.jk rctv rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu
RG211 UFT 22 õ 28 eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu vkrwu VTED-
rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu |gpecfgu- lwpvu k
ectiqngtkc |gpecfc 7/9 ugiqpu rnâpqnu

R. 242

)XKPV.K.XWKV GWTQU COD PQTCPVC EÊPVKOU*

"73,50wIHD\112R Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp
dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg FP 2111 oo/

R. 243

)UGVCPVC.VTGU GWTQU COD EKPSWCPVC EÊPVKOU*

"88,22wIHD\113R Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp
dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg FP 2311 oo/

R. 244

)XWKVCPVC.XWKV GWTQU COD XKPV.K.FQU EÊPVKOU*

"7.983,77wvIHO7112R Uwdkokpkuvtcogpv k owpvcvig fg lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou godtkfcvu rgt
c wpc nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp
cegt cn ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415 k ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

R. 245

)UGV OKN PQW.EGPVU XWKVCPVC.VTGU GWTQU COD UGVCPVC.UGV EÊPVKOU*

"14,09wII262633 Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.65- owpvcfc
uwrgthkekcnogpv

R. 246

)ECVQT\G GWTQU COD PQW EÊPVKOU*

"2,59oII32T;2I Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc
tgukuvêpekc c n(korcevg fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ
gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 247

)FQU GWTQU COD EKPSWCPVC.PQW EÊPVKOU*

"4,81oII33VR2M Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc kpvgtkqt k eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo
fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg fg 51 L-
tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- owpvcv eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 248

)SWCVTG GWTQU COD XWKVCPVC.WP EÊPVKOU*

"22,99oII3E3G53 Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2 eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc
uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu

R. 249

)XKPV.K.FQU GWTQU COD PQTCPVC.PQW EÊPVKOU*

"2,57oII44C415 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct-
fg ugeekõ 3 z 2/6 oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg RXE- eqn¹nqecv gp
vwd

R. 24;

)FQU GWTQU COD EKPSWCPVC.UGV EÊPVKOU*

"57,45wII525F;4 Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg
7111 C fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP
71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

R. 251

)EKPSWCPVC.UGV GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"169,75wII537D;F Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv- icooc vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn-
dkrqnct )3R*- fg ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k
kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2-
fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

R. 252

)EGPV UGKZCPVC.PQW GWTQU COD UGVCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"326,27wvII6R112R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu
rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv
c kpuvcn¹ncekõ/

R. 253

)VTGU.EGPVU XKPV.K.UKU GWTQU COD XKPV.K.UGV EÊPVKOU*

"25,92wILO7W121 Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod
xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic- owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

R. 254

)XKPV.K.EKPE GWTQU COD PQTCPVC.FQU EÊPVKOU*



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 24

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"11.938,66wvILOD112R Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv-
oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg
uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec
kpenqugu/

R. 255

)QP\G OKN PQW.EGPVU VTGPVC.XWKV GWTQU COD UGKZCPVC.UKU EÊPVKOU*

"5.488,93wvILOD113R Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv-
oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg
dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg
uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec
kpenqugu/

R. 256

)EKPE OKN SWCVTG.EGPVU XWKVCPVC.XWKV GWTQU COD PQTCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"58.421,81wvIP54112R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu
Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru
fg vcpecogpv fg 23 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz
f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 257

)EKPSWCPVC.XWKV OKN SWCVTG.EGPVU XKPV.K.WP GWTQU COD XWKVCPVC.WP EÊPVKOU*

"35.902,45wvIP54113R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu
Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru
fg vcpecogpv fg 21 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz
f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 258

)VTGPVC.EKPE OKN PQW.EGPVU FQU GWTQU COD SWCTCPVC.EKPE EÊPVKOU*

"16.004,59wvIP54115R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21 ocpwcn oqvqtkv|cdng cod
dtkfgu vkrwu Coxk KUQTKC 21 V6 4i7m7 ZE q ukoknct/ Equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng-
rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE- oqvqtkv|cdng/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k
r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu

R. 259

)UGV\G OKN SWCVTG GWTQU COD EKPSWCPVC.PQW EÊPVKOU*

"1.594,90wvIP54116R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu
Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru
fg vcpecogpv fg 9 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt
kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/
fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 25;

)OKN EKPE.EGPVU PQTCPVC.SWCVTG GWTQU COD PQTCPVC EÊPVKOU*

"5.050,64wvIP\2112R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2711 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q
ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/
Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 261

)EKPE OKN EKPSWCPVC GWTQU COD UGKZCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"2.830,83wvIP\2113R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2311 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q
ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/
Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 262

)FQU OKN XWKV.EGPVU VTGPVC GWTQU COD XWKVCPVC.VTGU EÊPVKOU*

"2.569,98wvIP\2114R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2111 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q
ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/
Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 263

)FQU OKN EKPE.EGPVU UGKZCPVC.PQW GWTQU COD PQTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"1.204,80wvIP\2115R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 711 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct-
cod dtkfgu f(cegt U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg
ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc
61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu

R. 264

)OKN FQU.EGPVU SWCVTG GWTQU COD XWKVCPVC EÊPVKOU*

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 25

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"163,41wvIP\2116R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261 RP.21- oqfgn XKECP FDLV q
ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/
Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu k lwpvgu kpenqugu/

R. 265

)EGPV UGKZCPVC.VTGU GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

"125,86wvIP\2117R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211 RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct-
cod dtkfgu f(cegt U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg
ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc
61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu

R. 266

)EGPV XKPV.K.EKPE GWTQU COD XWKVCPVC.UKU EÊPVKOU*

"2,03o3IT3D2218R Cpkxgnncogpv k tgrcuucfc fgn vgttgp{ rgt c qdvgpkt gn rgthkn f(cecdcv cod okvlcpu ocpwcnuR. 267
)FQU GWTQU COD VTGU EÊPVKOU*

"4,41o4IT4R112R Gzecxcekõ fg vgttc xgigvcn- kpenôu eâttgic k vtcpurqtv cn nnqe f(crnge c swcnugxqn fkuvâpekc- eâttgic
gp n(crnge k vtcpurqtv k eqn¹nqecekõ gp nc ugxc rqukekõ qtkikpcn- oguwtcfc uqdtg rgthkn

R. 268

)SWCVTG GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

"53,48wIT562I38 Uwdokpkuvtcogpv fg Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod rc fg vgttc fg fkâogvtg
oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo ugiqpu hõtowngu PVL

R. 269

)EKPSWCPVC.VTGU GWTQU COD SWCTCPVC.XWKV EÊPVKOU*

"8,52wIT583748 Uwdokpkuvtcogpv fg Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp eqpvgpkfqt fg 6 c 36 nR. 26;
)XWKV GWTQU COD EKPSWCPVC.FQU EÊPVKOU*

"28,03wIT725222 Rncpvcekõ f(ctdtg rncpkhqnk cod rc fg vgttc q eqpvgpkfqt- fg 7 c 25 eo fg rgtïogvtg fg vtqpe c 2 o
f(cnéâtkc )c rctvkt fgn eqnn fg n(cttgn*- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 71z71z71 eo cod okvlcpu
ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

R. 271

)XKPV.K.XWKV GWTQU COD VTGU EÊPVKOU*

"16,56wIT773662 Rncpvcekõ f(ctdwuv q ctdtg fg rgvkv hqtocv gp eqpvgpkfqt fg 21 c 36 n- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ
fg 61z61z51 eo cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg
n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

R. 272

)UGV\G GWTQU COD EKPSWCPVC.UKU EÊPVKOU*

"1,41o3IT8323L1 Jkftqugodtc fg dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg
hnqt ugiqpu PVL 18P- cod wpc fqukhkecekõ fg 46 i0o3- ckiwc- ownej fg hkdtc xgigvcn c dcug fg
rcnnc rkecfc k hkdtc ewtvc fg egn¹nwnquc )311i0o3*- cfqd qticpq.okpgtcn f(cnnkdgtcogpv ngpv-
dkqcevkxcfqt oketqdkâ k guvcdknkv|cfqt ukpvêvke fg dcug cetïnkec- gp wpc uwrgthïekg > 611 o3

R. 273

)WP GWTQU COD SWCTCPVC.WP EÊPVKOU*

"4,21o3ITK44593 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc 511 i0o3- eqn¹nqecfc gp wp vgttgp{
rtgrctcv cod wp rgpfgpv crtqzkocv fgn 211 & k cod wpc nnctiâtkc fg vcnüu fg 5 c 21 o- hkzcfc
cod itcrgu f(cegt eqttwicv gp hqtoc f(W- fg 21 oo fg fkâogvtg k fg 31.21.31 eo- cod wpc
fgpukvcv fg 4 w0o3 k cod rctv rtqrqtekqpcn fg tcuc uwrgtkqt fg hkzcekõ

R. 274

)SWCVTG GWTQU COD XKPV.K.WP EÊPVKOU*

"821,19wIU2D1921 Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI
Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

R. 275

)XWKV.EGPVU XKPV.K.WP GWTQU COD FKPQW EÊPVKOU*

"174,98wIU6F1921 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu
DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

R. 276

)EGPV UGVCPVC.SWCVTG GWTQU COD PQTCPVC.XWKV EÊPVKOU*



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

Râi/<SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 2 26

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

"185,32wIU6F2121 Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu
ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

R. 277

)EGPV XWKVCPVC.EKPE GWTQU COD VTGPVC.FQU EÊPVKOU*

"315,50wIU6F2621 Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu
ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

R. 278

)VTGU.EGPVU SWKP\G GWTQU COD EKPSWCPVC EÊPVKOU*

"116.501,94wJ\CC112R Ugiwtgvcv k ucnwv fg ngu qdtgu fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n(ctvêtkc RVNN.Cdtgtc )ugiqpu
cppgz 29*

R. 279

)EGPV UGV\G OKN EKPE.EGPVU WP GWTQU COD PQTCPVC.SWCVTG EÊPVKOU*

"8.600,00RCRCCK112R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c tgcnkv|ct ngu rtqxgu fg rtguukõ k guvcpswkvcv fg nc
ecpqpcfc RVNN.Cdtgtc FP231102111 ugiqpu ogvqfqnqikc rtgxkuvc c nc pqtoc WPG.GP 916< 3111
q rtqegfkogpv gswkxcngpv crtqxcv rgt CVNN- kpenqgpv.jk ocpkqdtgu f(qorngpcv k dwkfcv- gzgewekõ fg
ugeekqpcogpvu rtqxkukqpcnu- eqn¹nqecekõ fg ocpqogvtgu k ckzgecogpv f(cevc rgt rctv fg ncdqtcvqtk
jqoqnqicv/

R. 27;

)XWKV OKN UKU.EGPVU GWTQU*

"1.200,00RCRCCK113R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc cornkcekõ fg ngu ngicnkv|cekqpu fgnu ctoctku fg
rqvgpekc k eqpvtqn qp gu eqppgevgp gnu pqwu gswkru fgn rtqlgevg/ Kpenqw gp ecfc ecu tgfceekõ fgn
rtqlgevg q ogoôtkc vêepkec- gncdqtcekõ fg nc fqewogpvcekõ- rcicogpv fg vczgu- xkucvu k cevc
f(gortguc GEC

R. 281

)OKN FQU.EGPVU GWTQU*

"2.500,00RCRCCK114R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c rtqitcocekõ UECFC k kpvgitcekõ fgnu pqwu gswkru cn
ukuvgoc f(CVNN-

R. 282

)FQU OKN EKPE.EGPVU GWTQU*

"5.031,14RCRCCK11;R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv
pgv fg tgekencvig

R. 283

)EKPE OKN VTGPVC.WP GWTQU COD ECVQT\G EÊPVKOU*

Dctegnqpc- Fgugodtg fg 3129

N¶Gpikp{gt cwvqt fgn rtqlgevg N¶Gpikp{gt fktgevqt fgn rtqlgevg

Ukipcv< Ocpwgn fg Tkswgt Oguvtgu Ukipcv< Fcpkgn Gurcóqn Tgcnr
Gpikp{gt Ekxkn Gpikp{gt fg Ecokpu Ecpcnu k Rqtvu

KFQO Eqpuwnvkpi- Gpikpggtkpi- CVNN Eqpeguukqpâtkc fg nc Igpgtcnkvcv
Ctejkvgevwtg- U/C/W/ fg Ecvcnwp{c- U/C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº2 



Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l´artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 2

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

o3G34267CC Crwpvcncogpv k guvtgdcfc fg tcugu k rqwu- fg oëu f(2 k hkpu c 3 o f(cornâtkc-
cod rnchqpu ogvân¹nkeu- rgt c wpc rtqvgeekõ fgn 211&

R. 2 "25,81

D1C42111 Encw cegt "0,14760
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "1,97120
D1F736C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,12744
D1F92791 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuqu "1,31274

Cnvtgu eqpegrvgu 22,25 "

miG553622F Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu
rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC-
JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu

R. 3 "2,32

D55\61C7 Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc eqorquvc- gp
rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv cn
vcnngt rgt c eqn¹nqect cod ectiqnu k icnxcpkv|cv

"1,68000

Cnvtgu eqpegrvgu 0,64 "

miG553623F Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu f(cpeqtcvig hqtocvu
rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv-
tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod
ectiqnu

R. 4 "2,45

D55\61D7 Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- hqtocv rgt rgéc eqorquvc- gp
rgthknu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc-
vtgdcnncv cn vcnngt rgt c eqn¹nqect cod ectiqnu k icnxcpkv|cv

"1,80000

Cnvtgu eqpegrvgu 0,65 "

wG5\Y2R81 Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- xqncpfgtc k
hgognnc

R. 5 "13,13

D1C74O11 Vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc "6,38000
Cnvtgu eqpegrvgu 6,75 "

oG8L6E6D1 Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ 3z1-6 eo-
eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv

R. 6 "12,10

D8L316D1 Lwpv gzrcpukw gp eqpvcevg cod n(ckiwc- fg rqnkwtgvâ- fg ugeekõ 3z1-6 eo "2,64600
Cnvtgu eqpegrvgu 9,45 "

oGF26G;82 Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu
pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu rgegu gurgekcnu k hkzcv
ogeâpkecogpv cod dtkfgu

R. 7 "25,50

DF243;8D Vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ D ugiqpu pqtoc
WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo k fg nnctiâtkc 4 o- rgt c gpeqnct

"4,90000

DF2\3411 Dtkfc rgt c vwd fg RXE fg fkâogvtg gpvtg 236 k 271 oo "1,37350
DFY4D;11 Ceeguuqtk igpêtke rgt c vwd fg RXE fg F?271 oo "4,95990
DF[4D;11 Gngogpv fg owpvcvig rgt c vwd fg RXE fg F?271 oo "0,23000

Cnvtgu eqpegrvgu 14,04 "

oGGX5112R Uwokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-75R. 8 "4,24

DGX5112R Ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU 2z3z1-75 "3,50000
Cnvtgu eqpegrvgu 0,74 "

oGI333926 Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq
rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c
eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X- owpvcv uqdtg
uquvtgoqtv

R. 9 "1,04

DI333921 Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq
rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg f(2 L- tgukuvêpekc c
eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg 3111 X

"0,23460

Cnvtgu eqpegrvgu 0,81 "
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oGI423243 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ 2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv

R. ; "1,17

DI423241 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ 2 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou

"0,47940

Cnvtgu eqpegrvgu 0,69 "

oGI423447 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 21 "1,67

DI423441 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 3/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou

"1,07100

Cnvtgu eqpegrvgu 0,60 "

oGI423467 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng
fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 22 "3,66

DI423461 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn ecdng
fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou

"2,11140

Cnvtgu eqpegrvgu 1,55 "

oGI423667 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 23 "4,32

DI423661 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg ugeekõ 5 z 7 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou

"2,73360

Cnvtgu eqpegrvgu 1,59 "

oGI423C37 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou- eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc

R. 24 "4,40

DI423C31 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg ugeekõ 21 z 2/6 oo3- cod eqdgtvc fgn
ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou

"3,65160

Cnvtgu eqpegrvgu 0,75 "

wGI73F2GM Kpvgttwrvqt- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg
guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv- owpvcv uwrgthkekcnogpv

R. 25 "18,52

DI73F2GM Kpvgttwrvqt rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod
vgenc k cod eckzc fg uwrgthïekg guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw
cnv-

"10,21000

DIY73111 Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu k eqoowvcfqtu "0,34000
Cnvtgu eqpegrvgu 7,97 "



Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l´artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 4

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

wGIF\112R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig ocvgtkcnu rgt nc rtqvgeekõ Ecvqfkec fg ecpqpcfc
231102111 f(cegt RVNN.Cdtgtc/ Kpenqwgpv<
.Lwpvgu oqpqdnqe vkrwu CTIQ oqfgn PI6.D4 q ukoknct FP231102111
.Vtcpuhqtgehkekecfqt 26C 81X cwvqoâvke oqpqhâuke cod eqpxgtvkfqt 1.71oX c
5.31oC/
. Fwgu rngvkpgu OOq31z4z211 oo cod 4 o fg ecdng TX 1-702mX fg 2z21
oo3
. Eqswg Rgvtqnk 2 c 6 oo )Mi*
.Gpecruwncekõ rqnkwtgvcpkec tgevc vkrq IEK291
. Gpecruwncekõ Rqnkwtgvãpkec gp fgtkxcekõ vkrq IE[291
. 3 Eckzgu 311z311 f(cnwokpk- cecdcv gp rkpvwtc grqzk eqnqt itku cod itcw fg
rtqvgeekõ KR.76- vcpecogpv okvlcpécpv ectiqnu fg ecr vtkcpiwnct- rncec fg
owpvcvig nnkuc k gpvtcfc 2.203(( PRV gp ectc kphgtkqt k ceqdncogpv fg 3(( cod 3
o fg vwd f(cegt icnxcpvk|cv fg 3((/
. 5 Vgwngu cegt ewtxcv e08o ecdng TX 2Z21/
. 4 Rtqvgevqtu lwpvc cknncpv RGE cod 1-6 o fg ecdng fg 2z27oo3 rgt ecfc
gzvtgo uqnfcv c vgwnc cnwokpqv/
. Gngevtqfg Rgto EWUQ5Ew TG41 cod 211 o fg ecdng fg 2z7 oo3 TX
.311 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
.211 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
. 21 Jcpf{ Ecr
. 2 Cgtquqn Kortkocekõ 858
Vqv vqvcnogpv kpuvcn¹ncv k rtqxcv/ Kpenquc nc rquvc gp octzc- tgiwncekõ k
tgcnkv|cekõ f(kphqtog/

. Kpenqw ecdnglcv cwzknkct- ocvêtkc fg owpvcvig- eqppgzkqpcv- rqucfc gp
hwpekqpcogpv k gokukõ f(kphqtog/

R. 26 "65.200,00

Ugpug fgueqorqukekõ 65.200,00 "

wGJ72CMGD Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR76- fg
hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg rqnkectdqpcv- cod nâorcfc
hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc-
rtgw cnv- eqn¹nqecfc uwrgthkekcn

R. 27 "139,97

DJ72CMGD Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR76- fg
hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg rqnkectdqpcv- cod nâorcfc
hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz crtqzkocv fg 511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc-
rtgw cnv

"125,77000

Cnvtgu eqpegrvgu 14,20 "

wGJD28778 Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke cod 3 hnwqtguegpvu fg 69
Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct- cod zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc
gngevtôpkec- KR.76- owpvcfc uwrgthkekcnogpv cn uquvtg

R. 28 "82,16

DJD28773 Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke rgt c 3 vwdu hnwqtguegpvu
fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct- cod zcuuïu rqnkêuvgt- tgcevâpekc
gngevtôpkec- KR.76

"47,64000

DJW9V4S1 Nâorcfc hnwqtguegpv vwdwnct fgn vkrwu V370I24 fg 69 Y- nnwo fg eqnqt
guvâpfctf k wp ïpfgz fg tgpfkogpv fgn eqnqt fg 81 c 96

"10,70000

DJYD2111 Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg nnwou guvcpeu cod vwdu hnwqtguegpvu "2,84000
Cnvtgu eqpegrvgu 20,98 "

wGLU4111R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcncekõ f(gswkr cpcnkv|cfqt fg enqt tgukfwcn octec Jcej
oqfgn EN28 tcpi 1-14 . 6 oi0n rgt oêvqfg eqnqtkoêvtke FRF/ Kpenqw vtcpurqtv-
rquvc gp octzc k hqtocekõ

R. 29 "6.551,86

Ugpug fgueqorqukekõ 6.551,86 "

wvGR8G112R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg vctigvc fg eqowpkecekqpu vkrwu rtqhkdwu
RU7;.FRO q gswkxcngpv rgt c eqppgzkõ fgnu gswkru cn swcftg fg eqpvtqn
gzkuvgpv 12RNC1915 q gp cnvtgu kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu/

R. 2; "1.370,67

DR8G112R Vctigvc rtqhkdwu RU7;.FRO "1.248,00000
Cnvtgu eqpegrvgu 122,67 "

wH32FSI13 Fgoqnkekõ f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- fg rctgvu fg 26 eo fg ocõ- cod
okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ

R. 31 "4,72
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Cnvtgu eqpegrvgu 4,72 "

wH32J2C52 Fguowpvcvig fg nnwogpgtc- eqnwopc gzvgtkqt- ceeguuqtku k gngogpvu fg
uwdlgeekõ- fg hkpu c 21 o f(cnéâtkc- eqo c oâzko- gpfgttqe fg hqpcogpv fg
hqtokiõ c oâ k cod eqortguuqt- crnge rgt c rquvgtkqt crtqhkvcogpv k eâttgic
ocpwcn fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 32 "132,36

Cnvtgu eqpegrvgu 132,36 "

wH333112R Gzecxcekõ okzvc fg ecnkecvcu okvlcpécpv tgvtqgzecxcfqtc k ocpwcn gp
nqecnkv|cekõ fg ugtxgku gzkuvgpvu gpvgttcvu- cod wpc nqpikvwf fg hkpu c 6-11 o k
wpc rtqhwpfkvcv hkpu c 5-11 o- kpenqgpv nc fgoqnkekõ k tgrqukekõ fg swcnugxqn
vkrwu fg rcxkogpv- gpvkdcekqpgu uk cpguukp pgeguuâtkgu- ugp{cnkv|cekqpu-
rtqvgeekqpu k hctekv rquvgtkqt fg nc tcuc fgiwfcogpv eqorcevcv

R. 33 "290,75

D;\C1121 Tgrqukekõ fg rcxkogpv "35,00000
Cnvtgu eqpegrvgu 255,75 "

o4H333OC33 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq encuukhkecv-
cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

R. 34 "19,98

Cnvtgu eqpegrvgu 19,98 "

o4H3336543R Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc-
gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc-
kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv

R. 35 "13,26

Cnvtgu eqpegrvgu 13,26 "

o4H333J354R Gzecxcekõ fg tcuc fg swcnugxqn corncfc k hqpfâtkc- gp vgttgp{ tqec- cod
tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv

R. 36 "56,45

Cnvtgu eqpegrvgu 56,45 "

o3H338C11H Tgrâu k rkeqpcvig fg uôn fg tcuc fg oëu fg 1-7 k ogp{u f(2-6 o f(cornâtkc-
cod eqorcevcekõ fgn ;6& RO

R. 37 "2,43

Cnvtgu eqpegrvgu 2,43 "

o3H42FE211R Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvuR. 38 "18,91

D1C25411 Hknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 4 oo "0,10200
D1C42111 Encw cegt "0,18462
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "2,11200
D1F42111 Nncvc fg hwuvc fg rk "0,96149
D1F\C111 Fgugpeqhtcpv "0,07440

Cnvtgu eqpegrvgu 15,48 "

oHFI\W121 Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc- eqn¹nqecfc cn nncti
fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc ecpqpcfc- rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc

R. 39 "0,68

DFI\D721 Dcpfc eqpvkpwc fg ugp{cnkv|cekõ rgt c ecpcnkv|cekqpu uqvgttcfgu fg 41 eo
f(cornâtkc- fg rqnkrtqrknê

"0,44880

Cnvtgu eqpegrvgu 0,23 "

wHFM373I8 Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg 71z71z71 eo- rgt c
kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku- eqn¹nqecv uqdtg uqngtc fg hqtokiõ JO.310D0510K fg
26 eo fg itwkz k tgdngtv ncvgtcn cod vgttc fg nc ocvgkzc gzecxcekõ

R. 3; "97,84

D175611D Hqtokiõ JO.310D0510K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv
51 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

"5,27083

DFM325H6 Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg 71z71z71 eo- rgt c
kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku

"38,64000

Cnvtgu eqpegrvgu 53,93 "
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wHP425835 Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ-
fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv- owpvcfc gp rgtkeõ fg
ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 41 "14,24

DP425831 Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- fg nncwvõ-
fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv

"2,96000

Cnvtgu eqpegrvgu 11,28 "

o4I3253412 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k
ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 42 "18,07

Cnvtgu eqpegrvgu 18,07 "

o4I3255412R Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt

R. 43 "44,54

Cnvtgu eqpegrvgu 44,54 "

oI32;2417 Fgoqnkekõ fg xqtcfc eqn¹nqecfc uqdtg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv
uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q
eqpvgpkfqt

R. 44 "3,63

Cnvtgu eqpegrvgu 3,63 "

oI32;4C17 Fgoqnkekõ fg tkiqnc fg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv uqdtg
tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ

R. 45 "3,94

Cnvtgu eqpegrvgu 3,94 "

o3I32;5ZN6 Fgoqnkekõ fg rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc- fg hkpu c 31 eo fg itwkz k oëu
fg 3 o f(cornâtkc cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic
uqdtg ecokõ

R. 46 "3,61

Cnvtgu eqpegrvgu 3,61 "

oI32;IDE1 Vcnn gp rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko-
cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c fgnkokvct nc |qpc c
fgoqnkt

R. 47 "3,54

Cnvtgu eqpegrvgu 3,54 "

oI32;IHE1 Vcnn gp rcxkogpv fg hqtokiõ fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko- cod
oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt

R. 48 "5,67

Cnvtgu eqpegrvgu 5,67 "

oI32D4112 Fguowpvcvig fg dctcpc ogvân¹nkec- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg
ecokõ

R. 49 "15,85

Cnvtgu eqpegrvgu 15,85 "

oI32F2332 Fgoqnkekõ fg encxgiwgtc fg hkpu c 71 eo fg fkâogvtg q hkpu c 51z71 eo- fg
hqtokiõ xkdtqrtgoucv cod uqngtc fg 26 eo fg hqtokiõ- cod okvlcpu ogeâpkeu
k eâttgic uqdtg ecokõ

R. 4; "7,22

Cnvtgu eqpegrvgu 7,22 "

wI32T22C6 Vcnc eqpvtqncfc fktgevc f(ctdtg fg 7 c 21 o f(cnéâtkc- cttgpecpv nc uqec- crnge
fg nc dtquuc igpgtcfc k eâttgic uqdtg ecokõ itwc cod rkpéc- k vtcpurqtv fg nc
ocvgkzc c rncpvc fg eqorquvcvig )pq oëu nnwp{ fg 31 mo*

R. 51 "155,38

D3TC;UD1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu xgigvcnu pgvu pq
rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/6 v0o4- rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod eqfk
311312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"6,08250

D3TC;VF1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c rncpvc fg eqorquvcig fg tgukfwu fg vtqpeu k uqswgu
pq rgtknnququ cod wpc fgpukvcv 1/; v0o4- rtqegfgpvu fg rqfc q ugic- cod
eqfk 311312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"29,05940

Cnvtgu eqpegrvgu 120,24 "
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wI32[D331 Rgthqtcekõ gp hâdtkec fg hqtokiõ ctocv rgt c hqtocekõ fg rcuucowtu hkpu c
311 oo fg fkâogvtg pqokpcn cod wp itwkz fg rctgv gpvtg 31 k 41 eo cod
dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng

R. 52 "446,18

Cnvtgu eqpegrvgu 446,18 "

onI32\112R Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc* okvlcpécpv
hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu q kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu-
gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k
rnge fg eqpfkekqpu/ Kpenquc xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu f(gngxcekõ k
cwzknkctu pgeguuctku/

R. 53 "701,12

Cnvtgu eqpegrvgu 701,12 "

onI32\113R Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c eqppgzkõ fg pqxgu
rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc
ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ- tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41
eo fgkzcpv nc ecokuc fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k fgueqdgtvc
)kpenôu gn vcnn fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc ecpqpcfc* k nc
tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc

R. 54 "102,40

Cnvtgu eqpegrvgu 102,40 "

onI32\114R Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc f(cegt cod
ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg tgrctcekõ- kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc
uwrgthkekg

R. 55 "71,29

D1821361 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"6,96750

Cnvtgu eqpegrvgu 64,32 "

o4I33355E4R Gzecxcekõ fg tcuc- fg oëu fg 3 o f(cornâtkc k oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp
vgttgp{ hnwkz- cod rcnc gzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv

R. 56 "5,80

Cnvtgu eqpegrvgu 5,80 "

o4I3372232 Guvguc k rkeqpcvig fg uôn vqngtcdng fg n(qdtc- gp vqpicfgu fg 36 eo fg itwkz-
eqo c oâzko- cod eqorcevcekõ fgn ;6 & RO- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv rgvkv- k
cod pgeguukvcv f(jwogevcekõ

R. 57 "11,06

D1222111 Ckiwc "0,07350
Cnvtgu eqpegrvgu 10,99 "

o4I339621H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc hkpu c 1-7 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng
fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv rkeõ
xkdtcpv- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 58 "20,96

Cnvtgu eqpegrvgu 20,96 "

o4I339N21H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod ocvgtkcn vqngtcdng
fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ
xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 59 "6,20

Cnvtgu eqpegrvgu 6,20 "

o4I339NJ1H Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod itcxgu rgt c
ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ
xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 5; "37,16

D1441C11 Itcxc fg rgftgtc- fg 6 c 23 oo "28,08400
Cnvtgu eqpegrvgu 9,08 "

o4I339CD1HR Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc cod ocvgtkcn
ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz fg hkpu c 36 eo-
wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt ocpwcn rgt c eqorcevct- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 61 "14,57

Cnvtgu eqpegrvgu 14,57 "



Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l´artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

SWCFTG FG RTGWU PÜOGTQ 3 Râi/< 8

PÜOGTQ EQFK WC FGUETKREKÕ RTGW

o3I33F4122 Gudtquucfc fgn vgttgp{ fg oëu fg 3 o- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic
ogeâpkec uqdtg ecokõ

R. 62 "0,56

Cnvtgu eqpegrvgu 0,56 "

o4I35331C6 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg vgttgu rgt c tgwvknkv|ct gp qdtc-
cod ecokõ fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg hkpu c 6 mo

R. 63 "3,22

Cnvtgu eqpegrvgu 3,22 "

o4I3727315 Guiqvcogpv f(gzecxcekõ c egn qdgtv- tcugu k rqwu- cod gngevtqdqodc
uwdogtikdng rgt c wp ecdcn oâzko fg 21 o40j k cnéâtkc ocpqoêvtkec vqvcn hkpu
c 26 o

R. 64 "1,99

Cnvtgu eqpegrvgu 1,99 "

o4I3T35311 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ gp htceekqpu
ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119- cod okvlcpu ocpwcnu

R. 65 "19,30

Cnvtgu eqpegrvgu 19,30 "

o4I3T461C; Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ
fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu- cod wp
tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo

R. 66 "4,46

Cnvtgu eqpegrvgu 4,46 "

o4I3T651U1 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv

R. 67 "65,90

Cnvtgu eqpegrvgu 65,90 "

o4I3T753CC Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq gurgekcnu c
kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31
v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k hkpu c 31 mo

R. 68 "8,97

Cnvtgu eqpegrvgu 8,97 "

o4I3TC72J1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ kpgtvu cod
wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk
281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 69 "11,08

D3TC72J1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ kpgtvu cod
wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk
281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"10,45450

Cnvtgu eqpegrvgu 0,63 "

o4I3TC7691 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu pq gurgekcnu
cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk
281;15 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 6; "12,18

D3TC7691 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu pq gurgekcnu
cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod
eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"11,48860

Cnvtgu eqpegrvgu 0,69 "

o4I3TC7791 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu dcttglcvu pq
gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ-
cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

R. 71 "-23,88

D3TC7791 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu dcttglcvu
pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q
fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113*

"-22,52600

Cnvtgu eqpegrvgu -1,35 "

o4I3TC79;1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc pq gurgekcnu
cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk
281312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 72 "7,26
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D3TC79;1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc pq gurgekcnu
cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod
eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"6,84760

Cnvtgu eqpegrvgu 0,41 "

o4I3TC8NR1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu cod wpc
fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 73 "3,01

D3TC8NR1 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu cod wpc
fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk 281615 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"2,84000

Cnvtgu eqpegrvgu 0,17 "

o4I3TC8O11 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc eqpvcokpcfc
gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk 281614+ ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

R. 74 "191,01

D3TC8O11 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc eqpvcokpcfc
gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk 281614+ ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113*

"180,20000

Cnvtgu eqpegrvgu 10,81 "

o4I42622D4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310R0210K- fg eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod ewdknqv

R. 75 "66,80

D175211E Hqtokiõ JO.310R0210K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ
K

"55,00860

Cnvtgu eqpegrvgu 11,79 "

o4I42622E5 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc
oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod dqodc

R. 76 "74,03

D175211D Hqtokiõ JO.310D0210K fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv
21 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ K

"55,00860

Cnvtgu eqpegrvgu 19,02 "

o4I43627J4 Hqtokiõ rgt c owtu fg eqpvgpekõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc k
itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo k cdqecv cod ewdknqv

R. 77 "76,57

D176G71D Hqtokiõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv
31 oo- cod @? 386 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ KKc

"64,14840

Cnvtgu eqpegrvgu 12,42 "

miI43D4212R Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu gngogpvu fg
hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu eqttwicfgu D611U fg nïokv
gnâuvke @? 611 P0oo3

R. 78 "1,35

D1C25311 Hknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oo "0,00671
Cnvtgu eqpegrvgu 1,34 "

o3I43F2216 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu
cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c
wpc ectc- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o

R. 79 "26,03

D1C42111 Encw cegt "0,12386
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "0,63712
D1F736C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,03376
D1F73;C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,04052
D1F92791 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuqu "1,22850
D1F\C111 Fgugpeqhtcpv "0,19840
D1F\R711 Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu ogvân¹nkeu- fg 61z361 eo "0,53000

Cnvtgu eqpegrvgu 23,24 "
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o3I43F2226R Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke k uwrqtvu
cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug tgevknïpkc gpeqhtcvu c
wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv

R. 7; "31,66

D1C42111 Encw cegt "0,12386
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "0,63712
D1F736C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 4 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,03376
D1F73;C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,04052
D1F92791 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z361 eo rgt c 61 wuqu "1,22850
D1F\C111 Fgugpeqhtcpv "0,24800
D1F\R711 Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu ogvân¹nkeu- fg 61z361 eo "0,53000

Cnvtgu eqpegrvgu 28,82 "

wvI452112R Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ C gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg
fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv
kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt vtgu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp<
rgthqtcekõ fgn vgttc cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶ k eqn/ nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv fg 71-4064 rgthqtcv ecfc 61 eo/ c vqvc nc nqpikvwf c kplgevct
okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ/ Gn vwd ugtâ
f(cegt gzegrvg gp cswgnnu vtcou gp gnu swg kpekfgkzk nc encxc rgt c nc
eqn¹nqecekõ fg nc ecpqpcfc f(CVNN fg 2611 oo- gp cswguv ecu ugtcp fg
RXE- gp vqvu gnu ecuqu- kpenqwtâ gn tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcekõ okvlcpécpv
dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv k dgpvqpkvc Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod
xqnwo k rtguukqpu fgfwñvu fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ gp gnu vtcou
swg pq gu xgikp fktgevcogpv chgevcvu rgt nc ocvgkzc encxc/

R. 81 "5.850,00

Ugpug fgueqorqukekõ 5.850,00 "

wvI452113R Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ D gp gn vtco gpvtg n(ctswgvc fg
fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw ecdnïogvtg okvlcpécpv
kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp<
rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd
ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc
kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv
gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/
Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr
cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 82 "3.900,00

Ugpug fgueqorqukekõ 3.900,00 "

wvI452114R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 2 k 3 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc
eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc
eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{
cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0
64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 83 "1.800,00

Ugpug fgueqorqukekõ 1.800,00 "
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wvI452115R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 4- 5- 28 k 29 fgn vtco hkpcn fg nc
pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ
ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn
vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg
71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 84 "2.100,00

Ugpug fgueqorqukekõ 2.100,00 "

wvI452116R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 6- 7- 26 k 27 fgn vtco hkpcn fg nc
pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ
ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn
vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg
71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 85 "2.400,00

Ugpug fgueqorqukekõ 2.400,00 "

wvI452117R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 8 c 25 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc
eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc
eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{
cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0
64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 86 "2.700,00

Ugpug fgueqorqukekõ 2.700,00 "

wvI452118R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 32 c 36 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc
eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc
eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{
cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0
64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 87 "3.600,00

Ugpug fgueqorqukekõ 3.600,00 "

wvI452119R Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQ 37 fgn vtco hkpcn fg nc pqxc
eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc
eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{
cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0
64 rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv
cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv
kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36
oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/

R. 88 "6.000,00

Ugpug fgueqorqukekõ 6.000,00 "

wvI45\112R Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg tgcnkv|cekõ
fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru f(kplgeekõ k rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/

R. 89 "7.155,00

Cnvtgu eqpegrvgu 7.155,00 "
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o4I4E62DJ4R Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu JC.410D0310KKc-
fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cdqecv cod
ewdknqv

R. 8; "80,85

D176G71D Hqtokiõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc vqxc- itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv
31 oo- cod @? 386 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ KKc

"63,52560

Cnvtgu eqpegrvgu 17,32 "

o4I4L2233C Guvtwevwtc fg icdkqpu- cod rgegu f(3z2z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq
f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21 eo fg rcu fg ocnnc- tgdngtv
cod rgftc itcpïvkec f(crqtvcekõ eqn¹nqecfc cod okvlcpu ogeâpkeu

R. 91 "98,69

D1453611 Rgftc itcpïvkec fg oëu fg 261 oo- rgt c tgdngtv fg icdkqpu "17,44600
D1C23111 Hknhgttq cegt icnxcpkv|cv "1,21100
D1F92691 Rnchõ ogvân¹nke fg 61z311 eo rgt c 61 wuqu "2,24000
D1F\R611 Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu cwzknkctu rgt c rnchqpu ogvân¹nkeu- fg 61z311 eo "0,94000
D46C3259 Icdkõ2z3z2 o fg vgnc ogvân¹nkec fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3/5

oo- k 9z21 eo fg rcu fg ocnnc
"14,02275

Cnvtgu eqpegrvgu 62,83 "

wvI4M1112R Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt c tgcnk|cvekõ fg
encxc uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt fg hkpu c 41 o fg
nqpikvwf- gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

R. 92 "4.770,00

Cnvtgu eqpegrvgu 4.770,00 "

onI4M1113R Rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpécpv encxc fg ecpqpcfc.dgkpc f(cegt FP 2611
oo g?25 oo kpenôu uqnfcfwtc fg lwpvgu- kplgeekõ fg dgwtcfc fg ekogpv gp
n(gzvtcfõu uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt k hkpu c 41 o
fg nqpikvwf gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/

R. 93 "1.421,00

Ugpug fgueqorqukekõ 1.421,00 "

wvI4M1114R Guvwfk igqtcfct k vqrqitchkc rgt c nc nqecnk|cekõ fg ugtxgku k fkugp{ fg nc
rgthqtcekõ fg nc encxc k ngu kplgeekqpu fgn vgttgp{ c nc |qpc fg nc Rncpvc
f(Cdtgtc

R. 94 "2.192,40

Ugpug fgueqorqukekõ 2.192,40 "

RCI4M1115R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv kpvgitg rgt vtgdcnnu cwzknkctu f(crtqxkukqpcogpv
rgt c nc encxc eqo ugtxgk fg ecokõ itüc rgt c nc ocpkrwncekõ k kpvtqfweekõ fg
nc ecpqpcfc c nc dgkpc- gzvtceekõ fg ngu vgttgu fg n(kpvgtkqt fg nc dgkpc- vtgdcnnu
fg xkikncpekc fg ngu kpuvcn¹ncekqpu k ocswkpâtkc- vtcpurqtv fg ngu vgttgu k vqvu gnu
vtgdcnnu cwzknkctu pgeguuctk rgt c n(gzgewekõ fg nc encxc

R. 95 "17.315,90

Ugpug fgueqorqukekõ 17.315,90 "

o3I4\223V2 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ JN.2610D031 fg
eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg
ecokõ

R. 96 "10,45

D17PNC3D Hqtokiõ fg pgvglc- cod wpc fqukhkecekõ fg 261 mi0o4 fg ekogpv-
eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo- JN.2610D031

"5,48730

Cnvtgu eqpegrvgu 4,96 "

o3I5DEOCEE Ctocfwtc rgt c nnqugu CR611 UF cod ocnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu
eqttwicfgu f(cegt OG 26z26 eo F<9.9 oo 7z3/3 o D611UF WPG.GP 21191

R. 97 "5,86

D1C25311 Hknhgttq tgewkv fg fkâogvtg 2/4 oo "0,02200
D1D45347 Ocnnc gngevtquqnfcfc fg dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26 eo F<9.9 oo

7z3/3 o D611UF WPG.GP 21191
"4,27200

Cnvtgu eqpegrvgu 1,57 "

o3I5FE3F13 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc fg eqo c
oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv

R. 98 "38,44

D1C42111 Encw cegt "0,12386
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "0,31680
D1F42111 Nncvc fg hwuvc fg rk "0,41519
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D1F73;C1 Rwpvcn ogvân¹nke k vgngueôrke rgt c 6 o f(cnéâtkc k 261 wuqu "0,30593
D1F82231 Vcwngt gncdqtcv cod hwuvc fg rk- fg 33 oo fg itwkz- rgt c 6 wuqu "2,54100
D1F\C111 Fgugpeqhtcpv "0,14880

Cnvtgu eqpegrvgu 34,59 "

o4I5FGI121 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc rtgrctcekõ fg
nc dcug

R. 99 "10,96

D1432111 Ucwnõ ugpug ictdgnnct "0,49434
D1F32141 Vcwnõ fg hwuvc fg rk rgt c 21 wuqu "0,04800
D1FHH112 Coqtvkv|cekõ fg ekpftk ogvân¹nkec "6,35000

Cnvtgu eqpegrvgu 4,07 "

miI5T23176 Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ 2/5512 )CKUK 427*- rgt
c guvtwevwtgu- gp rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv
c vcnngt k eqn¹nqecv c n(qdtc cod uqnfcfwtc

R. 9; "5,53

D5T23172 Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ 2/5512 )CKUK 427*- gp
rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt

"4,17000

Cnvtgu eqpegrvgu 1,36 "

oI7C27XD6 Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3 o cod ocnnc
gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg 51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc fg
61z411 oo k 6 oo fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd
fg ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu ecfc 3/; o cnu
gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu rgt
c tgcnkv|ct nc hkzcekõ - eqn¹nqecv ogeâpkecogpv cn uwrqtv

R. ;1 "45,46

D1C73H;1 Vce f(cegt fg f 21 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc "1,22820
D7C27XD6 Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3 o cod ocnnc

gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg 51z51z2-6 oo k ocnnc gngevtquqnfcfc
fg 61z411 oo k 6 oo fg itwkz - hkzcvu ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg
vwd fg ugeekõ ektewnct fg fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu ecfc 3/;
o cnu gzvtgou fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod
rncvkpgu rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ

"33,28000

Cnvtgu eqpegrvgu 10,95 "

o3I8993313 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3 crnkecfc gp fwgu
ecrgu

R. ;2 "8,86

D8\33111 Gownukõ dkvwokpquc- vkrwu GD "2,35400
Cnvtgu eqpegrvgu 6,51 "

o4I;42313N Dcug fg vqv.w ctvkhkekcn eqn¹nqecfc cod guvgpgfqtc k rkeqpcvig fgn ocvgtkcn cn
211& fgn RO

R. ;3 "22,23

D1222111 Ckiwc "0,07350
D1483111 Vqv.w ctvkhkekcn "17,11200

Cnvtgu eqpegrvgu 5,04 "

oI;76C8GF Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ pqtocnkv|cfc fg ecnécfc E6
fg 36z26 eo ugiqpu WPG 238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c
n(cdtcukõ J k encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451-
eqn¹nqecfc uqdtg dcug fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc
oïpkoc c eqortguukõ k fg 36 c 41 eo f(cnéâtkc- k tglwpvcfc cod oqtvgt

R. ;4 "24,38

D17PP25E Hqtokiõ f(üu pq guvtwevwtcn fg tgukuvêpekc c eqortguukõ26 P0oo3-
eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 51 oo- JPG.260R051

"4,81245

D1821361 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"0,05853

D;76C8G1 Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ pqtocnkv|cfc fg ecnécfc
E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG 238451- fg encuug enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv
c n(cdtcukõ J k encuug tgukuvgpv c hngzkõ W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451

"4,01100

Cnvtgu eqpegrvgu 15,50 "
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o4I;82PO22 Dcug rgt c tkiqnc fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc
oïpkoc c eqortguukõ- cdqecv fgu fg ecokõ k cecdcv tginglcv

R. ;5 "75,89

D17PP25E Hqtokiõ f(üu pq guvtwevwtcn fg tgukuvêpekc c eqortguukõ26 P0oo3-
eqpukuvêpekc rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 51 oo- JPG.260R051

"56,61700

Cnvtgu eqpegrvgu 19,27 "

oI;8657FC Tkiqnc fg 31 eo f(cornâtkc fg rgegu fg hqtokiõ- fg 51z31 eo k 8 eo fg
itwkz okvlâ- eqn¹nqecfgu cod oqtvgt

R. ;6 "20,91

D1222111 Ckiwc "0,00147
D1623512 Ekogpv rôtvncpf cod hknngt ecnectk EGO KK0D.N 43-6 T ugiqpu WPG.GP 2;8.2-

gp uceu
"0,09307

D1821261 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- gp uceu- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"0,19184

D;8637F2 Rgéc fg hqtokiõ fg 51z31 eo k 8 eo fg itwkz okvlâ- rgt c tkiqngu "1,55000
Cnvtgu eqpegrvgu 19,07 "

vI;J22362 Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D 61081
F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg
vtâpukv k itcpwncv itcpïvke- guvguc k eqorcevcfc

R. ;7 "52,99

D;J22362 Oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27 uwth D 61081 F- cod
dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k
itcpwncv itcpïvke

"46,78000

Cnvtgu eqpegrvgu 6,21 "

vI;J22D63 Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D 61081
U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc
kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk- guvguc k eqorcevcfc

R. ;8 "49,71

D;J22D63 Oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33 dkp D 61081 U- cod dgvwo
cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k
itcpwncv ecnectk

"43,69000

Cnvtgu eqpegrvgu 6,02 "

o3I;L23P71 Tgi f(kortkocekõ cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71DH5 KOR- cod
fqvcekõ 2-3 mi0o3

R. ;9 "0,46

D1663581 Gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke- rgt c tgi
f(kortkocekõ vkrwu E71DH5 KOR cod wp eqpvkpiwv fg hnwkfkhkecpv @4&-
ugiqpu WPG.GP 24919

"0,27600

Cnvtgu eqpegrvgu 0,18 "

o3I;L24L51 Tgi f(cfjgtêpekc cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu E71D40D3 CFJ-
cod fqvcekõ 2 mi0o3

R. ;; "0,39

D1663211 Gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec cod wp 71& fg dgvwo cuhânvke- rgt c tgi
f(cfjgtêpekc vkrwu E71D40D3 CFJ- ugiqpu WPG.GP 24919

"0,22000

Cnvtgu eqpegrvgu 0,17 "

wIF6L9H1G Eckzc rgt c godqtpcn fg 81z41z96 eo- cod rctgvu fg 31 eo fg itwkz fg
hqtokiõ JO.310R0310K uqdtg uqngtc fg 26 eo fg hqtokiõ JO.310R0310K

R. 211 "124,64

D175411E Hqtokiõ JO.310R0310K fg eqpukuvêpekc rnâuvkec- itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cod @? 311 mi0o4 fg ekogpv- crvg rgt c encuug f(gzrqukekõ
K

"34,99590

D1FH7H1C Oqvnng ogvân¹nke rgt c gpeqhtcv fg eckzc f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- rgt c
261 wuqu

"1,15805

D1F\C111 Fgugpeqhtcpv "1,38880
Cnvtgu eqpegrvgu 87,10 "

wIF6\DLC5 Tgkzc hkzc- rgt c godqtpcn fg hquc itkuc- fg 891z451z51 oo k 52 mi fg rgu k
eqn¹nqecfc cod oqtvgt

R. 212 "68,60

D1821361 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"1,11480

DF6\DLC1 Tgkzc hkzc rgt c godqtpcn- fg hquc itkuc fg 891z451z51 oo k 52 mi fg rgu "49,19000
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Cnvtgu eqpegrvgu 18,30 "

oIF8HO686 Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ jgnkeqñfcn cod
rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct hqtokiqpcv- wpkõ gnâuvkec cod
ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc

R. 213 "137,43

DF8HO681 Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ jgnkeqñfcn cod
rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct hqtokiqpcv cod wpkõ gnâuvkec cod
ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ

"125,72000

Cnvtgu eqpegrvgu 11,71 "

wIFF2W231 Dtqecn rgt c rqw hqtocv rgt wp eqp cukoêvtke fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg
fkogpukqpu 231Z71Z91 eo- cod lwpv gpecfgnncv- eqn¹nqecv uqdtg cpgnn fg rqw
fg tgikuvtg- kpenüu ugignncv fg lwpvu k itcqpu fg rcvgu cod oqtvgt okzv 2<3<21-
gncdqtcv c n(qdtc cod hqtokiõ fg 276 n

R. 214 "134,86

DFF2W231 Eqp fg hqtokiõ rtghcdtkecv fg 231Z71Z91 eo fg fkogpukqpu rgt c dtqecn fg
rqw- cod lwpv gpecfgnncv

"89,15000

DFF\62C1 Itcõ rgt c rqw fg tgikuvtg f(cegt icnxcpkv|cv- fg 411z411z411 oo- cod
tqfõ fg F? 29 oo

"8,36000

Cnvtgu eqpegrvgu 37,35 "

wIFF\7FF5 Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc cdcvkdng k cod
vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug F511 ugiqpu pqtoc
WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt

R. 215 "160,52

D1821361 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- c itcpgn- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"0,99496

DFF\7FF1 Dcuvkogpv ektewnct k vcrc ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg- cdcvkdng
k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug F511 ugiqpu pqtoc
WPG.GP 235

"134,92000

Cnvtgu eqpegrvgu 24,61 "

wIFM\112R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc
cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66 eo f(corng rgt
cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu fg 61z61z7 oo k wpc
fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu
rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3 vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw

R. 216 "273,69

Ugpug fgueqorqukekõ 273,69 "

wIFM\113R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug rtqvgeekqpu
ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng
k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo
fg itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn
Tgcn Fgetgv 59702;;8/

R. 217 "354,44

Ugpug fgueqorqukekõ 354,44 "

wIFM\114R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o f(cnécfc
cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k
wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo
fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod
wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8

R. 218 "836,16

Ugpug fgueqorqukekõ 836,16 "

wIFM\115R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o f(cnécfc
cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu rncpu fg 56 eo f�corng k
wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo
fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu ektewofcpvu cod
wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn Fgetgv 59702;;8

R. 219 "1.053,29

Ugpug fgueqorqukekõ 1.053,29 "
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o3IFM\116R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX T41z41Z41 cod
41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu
cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng 427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3

R. 21; "102,95

Ugpug fgueqorqukekõ 102,95 "

onIFM\117R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o f(cnécfc cod
rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt-
owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/

R. 221 "118,72

Ugpug fgueqorqukekõ 118,72 "

wIFM\JGE5 Dcuvkogpv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn- rgt c rgtkeõ fg ugtxgku- tgeqn|cfc-
rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug E361 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235-
eqn¹nqecv cod oqtvgt

R. 222 "74,69

D1821261 Oqtvgt rgt c tco fg rcngvc- encuug O 6 )6 P0oo3*- gp uceu- fg fgukipcekõ
)I* ugiqpu pqtoc WPG.GP ;;9.3

"0,16139

DFM\JGE1 Dcuvkogpv swcftcv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn rgt c rgtkeõ fg ugtxgku-
tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug E361 ugiqpu pqtoc WPG.GP
235

"55,89000

Cnvtgu eqpegrvgu 18,64 "

wIFNG111R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ
tghqtécv cod hkdtc fg xkftg octec Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv
fg fkogpukqpu 861z671z331 gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc-
uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng CKUK 415

R. 223 "305,33

DFG;111R Ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc fg xkftg octec
Cee{uc oqfgn CJEREO11CC q gswkxcngpv fg fkogpukqpu 861z671z331
gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k ckzgvc gp
cegt kpqzkfcdng CKUK 415

"208,00000

Cnvtgu eqpegrvgu 97,33 "

wvIH24111R Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk icnxcpkv|cvu
gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261 oo cod rncec fg
uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc- tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt
fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4- swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw
gzvtgo rqtvc wpc zcrc rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc
uwrgthïekg fg rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu k
rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg
rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp dncpe k n(cnvtc gp pgitg*

R. 224 "313,77

D1C74O11 Vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo- cod ectiqn- xqncpfgtc k hgognnc "25,52000
D55\H147 Cegt U386L1J ugiqpu WPG.GP 21321.2- hqtocv rgt rgéc ukorng- gp rgthknu

hqtcfcvu ncokpcvu gp ecngpv uêtkg tqfõ- swcftcv k tgevcpiwnct- vtgdcnncv cn vcnngt
rgt c eqn¹nqect cod ectiqnu k icnxcpkv|cv

"10,02000

D9;\E311 Guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3 eqorqpgpvu "5,92970
D9;\RR71 Rkpvwtc fg rqnkwtgvâ dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt "2,96700
DH24111R Vwd f(cegt icnxcpkv|cv U346 fg 5¶¶ itwkz 4oo "144,90000

Cnvtgu eqpegrvgu 124,43 "

onIH24112R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c
346ORc- fg FP2111 k 8 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu
rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê- eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu- rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku/

R. 225 "535,26

DH24112R Ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2111 k 8 oo fg
itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod
rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn

"331,56000

DH2\112R Ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2111 vkrwu
IVU.RR.76 D.561.DM 51( )2127 oo*- fg 561 oo f(corncfc kpenqu rgicv
ENY

"80,04000

Cnvtgu eqpegrvgu 123,66 "
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onIH24113R Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c
346ORc- fg FP2311 k 9 oo fg itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu
rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu-rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku

R. 226 "740,11

DH24113R Ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2311 k 9 oo fg
itwkz- tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod
rqnkrtqrknê vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn

"501,56000

DH2\113R Ocpkiwgv vgtoqtgvtcevkn ¶¶ecpwuc¶¶ rgt c ecpqpcfgu FP2311 vkrwu
IVU.RR.76 D.561.DM 59( )232; oo*- fg 561 oo f(corncfc kpenqu rgicv
ENY

"90,73000

Cnvtgu eqpegrvgu 147,82 "

onIH24114R Uwdokpkuvtcogpv fg vwd f(cegt pgitg U386 LT cod FP2611 oo k itwkz 25
oo rgt c dgkpc gp rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpecv encxc- gp vtcou fg 7 o-
kpenqugu uqnfcfwtgu

R. 227 "761,25

Ugpug fgueqorqukekõ 761,25 "

wvIH2C112R Gzgewekõ f(kplgtv f(cegt FP 91 RP21 rgt c xgpvquc- rgtrgpfkewnct- cod eqnn
fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv
fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k
ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9/ Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22- kpenqw gn
owpvcvig fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k xgpvquc cuuqekcfgu/

R. 228 "676,58

Ugpug fgueqorqukekõ 676,58 "

wvIH2C113R Gzgewekõ f(kplgtv vcpigpekcn f(cegt FP 261 RP21 gp ecpqpcfc FP 211102311
rgt c wdkecekõ fg fguiwâu cod eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c
ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu-
tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu-
tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9// Fkuugp{ ugiqpu
CYYC E.319 k O22/Kpenqw kpuvcn¹ncekõ fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k gn tqfgv fg
fguowpvcvig cuuqekcvu/

R. 229 "1.301,15

Ugpug fgueqorqukekõ 1.301,15 "

wvIH2D112R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 22; "1.196,96

Ugpug fgueqorqukekõ 1.196,96 "

wvIH2D113R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 231 "2.358,54

Ugpug fgueqorqukekõ 2.358,54 "

wvIH2D114R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 232 "3.590,88
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Ugpug fgueqorqukekõ 3.590,88 "

wvIH2D115R Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 233 "4.787,85

Ugpug fgueqorqukekõ 4.787,85 "

wvIH2D116R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd-owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 234 "961,86

Ugpug fgueqorqukekõ 961,86 "

wvIH2D117R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 235 "1.923,72

Ugpug fgueqorqukekõ 1.923,72 "

wvIH2D118R Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 236 "2.885,58

Ugpug fgueqorqukekõ 2.885,58 "

wvIH2D119R Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk kiwcn c 2/6zFP
c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg
ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc
pqtoc CYYC E.319 c rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou
cgtku- rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc rgéc
cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn
tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

R. 237 "3.847,45

Ugpug fgueqorqukekõ 3.847,45 "

oIH2F112R Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu cod ekpvc fg
rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu FGPUQNGP CU 4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw
ocvgtkcnu k crnkecekõ

R. 238 "159,31

DH2\1112 Ekpvc fg rtqvgekõ cpvkeqttquukxc rgt c ecpqpcfgu vkrwu fgpuq C4;R q ukoknct
fg 6 eo f(corncfc/

"140,60000

Cnvtgu eqpegrvgu 18,71 "

miIH2G112R Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk
gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn fg lwpvgu k ectiqngtkc-
ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu

R. 239 "4,81

Ugpug fgueqorqukekõ 4,81 "
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miIH2G113R Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn ectdqpk gp
hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw gn owpvcvig fg xânxwngu-
ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc
ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/

R. 23; "4,38

Ugpug fgueqorqukekõ 4,38 "

oIH32O;22 Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- fg 3¶¶ fg
okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O
ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv
uwrgthkekcnogpv

R. 241 "35,69

D1C82M11 Cdtcécfqtc ogvân¹nkec- fg 71 oo fg fkâogvtg kpvgtkqt "0,21460
DH32O;11 Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6 V- fg 3¶¶ fg

okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?71/4 oo k FP?61 oo*- uêtkg O
ugiqpu WPG.GP 21366

"13,48440

DHY32;21 Ceeguuqtk rgt c vwdu f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3¶¶- rgt c tquect "2,96400
DH[32;21 Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg owpvcvig rgt c vwdu f(cegt icnxcpkv|cv fg

fkâogvtg 3¶¶- tquecv
"0,67000

Cnvtgu eqpegrvgu 18,36 "

oIHD2L536R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg
271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28-
WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q
ctswgvgu- kpenqgpv.jk rctv rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu RG211
UFT 22 õ 28 eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu vkrwu TFRG-
fgtkxcekqpu vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc
OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu |gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc 7/9 ugiqpu
rnâpqnu

R. 242 "28,90

DHD2L531 Vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg
21 dct fg rtguukõ pqokpcn- uêtkg UFT 28- ugiqpu nc pqtoc WPG.GP
23312.3- uqnfcv

"8,40480

Cnvtgu eqpegrvgu 20,50 "

wIHD\112R Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc
rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg FP 2111 oo/

R. 243 "73,50

Ugpug fgueqorqukekõ 73,50 "

wIHD\113R Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc fgpukvcv.rqnkcokfc
rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc fg FP 2311 oo/

R. 244 "88,22

Ugpug fgueqorqukekõ 88,22 "

wvIHO7112R Uwdkokpkuvtcogpv k owpvcvig fg lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod
gzvtgou godtkfcvu rgt c wpc nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc
vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu gp cegt cn ectdqpk k xktqngu
hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415 k ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

R. 245 "7.983,77

DHO7112R Lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn FP2111 cod gzvtgou godtkfcvu rgt c wpc
nqpikvwf fg owpvcvig fg 561 oo k wpc vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu
hcdtkecfgu gp cegt cn ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415
k ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9

"7.320,00000

Cnvtgu eqpegrvgu 663,77 "

wII262633 Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR.65- owpvcfc uwrgthkekcnogpv

R. 246 "14,09

DI262633 Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR.65 k rgt c owpvct uwrgthkekcnogpv

"3,34000

DIY26111 Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku fg eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc "0,29000
Cnvtgu eqpegrvgu 10,46 "

oII32T;2I Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg
nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg
361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 247 "2,59
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DI32T;21 Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg
nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg 4 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg
361 P- fg 2/2 oo fg itwkz

"0,68340

Cnvtgu eqpegrvgu 1,91 "

oII33VR2M Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc kpvgtkqt k eqttwicfc
n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc
hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P-
owpvcv eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc

R. 248 "4,81

DI33VR21 Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc kpvgtkqt k eqttwicfc
n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc
hncoc - tgukuvêpekc c n(korcevg fg 51 L- tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P-
rgt c ecpcnkv|cekqpu uqvgttcfgu

"3,20280

Cnvtgu eqpegrvgu 1,61 "

oII3E3G53 Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2 eqorctvkogpv k cod
eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu

R. 249 "22,99

DI3E31G1 Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo "8,32320
DI3\21F1 Eqdgtvc rgt c uchcvc cñnncpv fg RXE- fg 211 oo f(cornâtkc "4,17180
DIY3219F Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku k gngogpvu f(cecdcv rgt c uchcvgu cñnncpvu fg

RXE- fg 71 oo f(cnéâtkc k 211 oo f(cornâtkc
"1,03000

DI[321F2 Rctv rtqrqtekqpcn f(gngogpvu fg uwrqtv rgt c uchcvgu cñnncpvu fg RXE fg 211
oo f(cornâtkc- rgt c kpuvcn¹ncekõ uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu

"2,52000

Cnvtgu eqpegrvgu 6,95 "

oII44C415 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6 oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod
ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg RXE- eqn¹nqecv gp vwd

R. 24; "2,57

DI44C411 Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ cuukipcfc- cod
fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6 oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod
ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg RXE

"1,79520

Cnvtgu eqpegrvgu 0,77 "

wII525F;4 Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vkrwu RKC
eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg
21 mC fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo
f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

R. 251 "57,45

DI525F;4 Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- vkrwu RKC
eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg
21 mC fg rqfgt fg vcnn ugiqpu WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo
f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP

"45,44000

DIY52111 Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu ocipgvqvêtokeu "0,38000
Cnvtgu eqpegrvgu 11,63 "

wII537D;F Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv- icooc vgtekctk- fg 36
C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg ugpukdknkvcv 1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz
ugngevkw- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv
ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 3 oôfwnu FKP
fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP

R. 252 "169,75

DI537D;F Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv- icooc vgtekctk- fg 36
C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg 1/14 C fg ugpukdknkvcv- fg fgueqppgzkõ
hkz ugngevkw- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg-
eqpuvtwñv ugiqpu ngu gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 3
oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- rgt c owpvct gp rgthkn FKP

"148,04000

DIY53111 Rctv rtqrqtekqpcn f(ceeguuqtku rgt c kpvgttwrvqtu fkhgtgpekcnu "0,34000
Cnvtgu eqpegrvgu 21,37 "

wvII6R112R Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{
gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv
c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv c kpuvcn¹ncekõ/

R. 253 "326,27

DI6R112R Vtcpuokuuqt fg rtguukõ fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q
gswkxcngpv- rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC-

"291,82000
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Cnvtgu eqpegrvgu 34,45 "

wILO7W121 Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu dqodgu- vkrq
oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic- owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv

R. 254 "25,92

DLO7W121 Ocpôogvtg f(guhgtc vkrwu oqnnc vwdwnct "13,18000
Cnvtgu eqpegrvgu 12,74 "

wvILOD112R Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec
MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341
x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y-
gswkrcv cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc
fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

R. 255 "11.938,66

DLOD112R Ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv-
oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg
ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod
eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec
kpenqugu/

"10.614,00000

Cnvtgu eqpegrvgu 1.324,66 "

wvILOD113R Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec
MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341
x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y-
gswkrcv cod oôfwn fg eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc
fkikvcn fg rqnuqu )cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe k gngevtôpkec kpenqugu/

R. 256 "5.488,93

DLOD113R Ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21- octec MTQJPG q gswkxcngpv-
oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg
ecdng )fg ugp{cn k fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu )cod
eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k gngevtôpkec
kpenqugu/

"4.980,00000

Cnvtgu eqpegrvgu 508,93 "

wvIP54112R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt
OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 23
okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz
f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw
xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 257 "58.421,81

DP54112R Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711 RP21 oqvqtkv|cfc cod
dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ

"53.283,36000

Cnvtgu eqpegrvgu 5.138,45 "

wvIP54113R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt
OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 21
okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz
f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw
xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 258 "35.902,45

DP54113R Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311 RP21 oqvqtkv|cfc cod
dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt
TQVQTM KS cfgswcvu rgt cn vgoru fg vcpecogpv gurgekhkecv cn rnge fg
eqpfkekqpu fgn rtqlgevg- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc
pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn
f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc
dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

"32.273,09000

Cnvtgu eqpegrvgu 3.629,36 "
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wvIP54115R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21 ocpwcn
oqvqtkv|cdng cod dtkfgu vkrwu Coxk KUQTKC 21 V6 4i7m7 ZE q ukoknct/ Equ fg
hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn
f(guvcpswgñvcv ZE- oqvqtkv|cdng/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg
ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu

R. 259 "16.004,59

DP54115R Uwdokpkuvtcogpv fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111 RP21 ocpwcn
oqvqtkv|cdng

"13.595,04000

Cnvtgu eqpegrvgu 2.409,55 "

wvIP54116R Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21
oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt
OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp vgoru fg vcpecogpv fg 9 okpwvu-
ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt
kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/

R. 25; "1.594,90

DP54116R xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711 RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk
OCOOQWVJ q ukoknct- fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu
rgt cn vgoru fg vcpecogpv gurgekhkecv cn rnge fg eqpfkekqpu fgn rtqlgevg-
ukuvgoc fg eqowpkecekqpu rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt
kpqzkfcdng- rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw
xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9 k lwpvgu/

"1,00000

Cnvtgu eqpegrvgu 1.593,90 "

wvIP\2112R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2711 RP.21- oqfgn
XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt
k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 261 "5.050,64

Ugpug fgueqorqukekõ 5.050,64 "

wvIP\2113R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2311 RP.21- oqfgn
XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt
k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 262 "2.830,83

Ugpug fgueqorqukekõ 2.830,83 "

wvIP\2114R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2111 RP.21- oqfgn
XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt
k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu 7/9 - lwpvgu kpenqugu/

R. 263 "2.569,98

Ugpug fgueqorqukekõ 2.569,98 "

wvIP\2115R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 711 RP21 vkrwu
XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k
gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp
swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71
ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu

R. 264 "1.204,80

Ugpug fgueqorqukekõ 1.204,80 "

wvIP\2116R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261 RP.21- oqfgn
XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt
k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu
dketqocvcfgu k lwpvgu kpenqugu/

R. 265 "163,41

Ugpug fgueqorqukekõ 163,41 "

wvIP\2117R Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211 RP21 vkrwu
XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT- xktqnngu kpvgtkqtu k
gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp
swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71
ujqtg k vtcevcogpv fg rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu

R. 266 "125,86

Ugpug fgueqorqukekõ 125,86 "
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o3IT3D2218R Cpkxgnncogpv k tgrcuucfc fgn vgttgp{ rgt c qdvgpkt gn rgthkn f(cecdcv cod
okvlcpu ocpwcnu

R. 267 "2,03

Cnvtgu eqpegrvgu 2,03 "

o4IT4R112R Gzecxcekõ fg vgttc xgigvcn- kpenôu eâttgic k vtcpurqtv cn nnqe f(crnge c
swcnugxqn fkuvâpekc- eâttgic gp n(crnge k vtcpurqtv k eqn¹nqecekõ gp nc ugxc
rqukekõ qtkikpcn- oguwtcfc uqdtg rgthkn

R. 268 "4,41

Cnvtgu eqpegrvgu 4,41 "

wIT562I38 Uwdokpkuvtcogpv fg Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod
rc fg vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo ugiqpu
hõtowngu PVL

R. 269 "53,48

DT562I38 Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23 eo- cod rc fg vgttc fg
fkâogvtg oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv oïpkoc 34-2 eo ugiqpu hõtowngu PVL

"50,45000

Cnvtgu eqpegrvgu 3,03 "

wIT583748 Uwdokpkuvtcogpv fg Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp
eqpvgpkfqt fg 6 c 36 n

R. 26; "8,52

DT583748 Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo- gp eqpvgpkfqt fg 6 c 36 n "8,04000
Cnvtgu eqpegrvgu 0,48 "

wIT725222 Rncpvcekõ f(ctdtg rncpkhqnk cod rc fg vgttc q eqpvgpkfqt- fg 7 c 25 eo fg
rgtïogvtg fg vtqpe c 2 o f(cnéâtkc )c rctvkt fgn eqnn fg n(cttgn*- gzecxcekõ fg
enqv fg rncpvcekõ fg 71z71z71 eo cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv
kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

R. 271 "28,03

D1222111 Ckiwc "0,06350
Cnvtgu eqpegrvgu 27,97 "

wIT773662 Rncpvcekõ f(ctdwuv q ctdtg fg rgvkv hqtocv gp eqpvgpkfqt fg 21 c 36 n-
gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 61z61z51 eo cod okvlcpu ocpwcnu- gp wp
rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi

R. 272 "16,56

D1222111 Ckiwc "0,02940
Cnvtgu eqpegrvgu 16,53 "

o3IT8323L1 Jkftqugodtc fg dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ
f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt ugiqpu PVL 18P- cod wpc fqukhkecekõ fg 46
i0o3- ckiwc- ownej fg hkdtc xgigvcn c dcug fg rcnnc rkecfc k hkdtc ewtvc fg
egn¹nwnquc )311i0o3*- cfqd qticpq.okpgtcn f(cnnkdgtcogpv ngpv- dkqcevkxcfqt
oketqdkâ k guvcdknkv|cfqt ukpvêvke fg dcug cetïnkec- gp wpc uwrgthïekg > 611 o3

R. 273 "1,41

D1222111 Ckiwc "0,00294
DT45L111 Dkqcevkxcfqt oketqdkâ "0,08940
DT472211 Guvcdknkv|cpv ukpvêvke fg dcug cetïnkec "0,33300
DT4C8111 Cfqd okpgtcn uônkf fg hqpu- f(cnnkdgtcogpv ngpv "0,14910
DT4RCP11 Gpeqkzkpcogpv rtqvgevqt rgt c jkftqugodtgu fg hkdtc ugokewtvc "0,16600
DT5W2L11 Dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod cffkekõ f(gurêekgu ctdwuvkxgu

k0q fg hnqt- ugiqpu PVL 18P
"0,46270

Cnvtgu eqpegrvgu 0,21 "

o3ITK44593 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc 511 i0o3-
eqn¹nqecfc gp wp vgttgp{ rtgrctcv cod wp rgpfgpv crtqzkocv fgn 211 & k cod
wpc nnctiâtkc fg vcnüu fg 5 c 21 o- hkzcfc cod itcrgu f(cegt eqttwicv gp
hqtoc f(W- fg 21 oo fg fkâogvtg k fg 31.21.31 eo- cod wpc fgpukvcv fg 4
w0o3 k cod rctv rtqrqtekqpcn fg tcuc uwrgtkqt fg hkzcekõ

R. 274 "4,21

DTK42451 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc 511 i0o3- equkfc
gp ngu fwgu ectgu c wpc zctzc fg rqnkrtqrknê dkqfgitcfcdng

"1,34550

Cnvtgu eqpegrvgu 2,86 "

wIU2D1921 Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ
eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k ectiqngtkc kpenqugu/

R. 275 "821,19
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DU2D1921 Xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21 fg equ eqorcevg- vkrwu XCI fwqlgv q
ukoknct- lwpvc k ectiqngtkc kpenqugu

"741,19000

Cnvtgu eqpegrvgu 80,00 "

wIU6F1921 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg
vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv- vkrwu ewtv H.5/
Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv
kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

R. 276 "174,98

DU6F1921 Xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21 fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58-
vkrwu ewtv H.5 Dgnikecuv q gswkxcngpv/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k
ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/

"137,83000

Cnvtgu eqpegrvgu 37,15 "

wIU6F2121 Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu-
fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

R. 277 "185,32

DU6F2121 Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu-
fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe kpenqugu/

"153,63000

Cnvtgu eqpegrvgu 31,69 "

wIU6F2621 Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu-
fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc//

R. 278 "315,50

DU6F2621 Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod dtkfgu-
fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc
fg |gpe kpenqugu/

"251,55000

Cnvtgu eqpegrvgu 63,95 "

wJ\CC112R Ugiwtgvcv k ucnwv fg ngu qdtgu fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n(ctvêtkc
RVNN.Cdtgtc )ugiqpu cppgz 29*

R. 279 "116.501,94

Ugpug fgueqorqukekõ 116.501,94 "

RCRCCK112R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c tgcnkv|ct ngu rtqxgu fg rtguukõ k
guvcpswkvcv fg nc ecpqpcfc RVNN.Cdtgtc FP231102111 ugiqpu ogvqfqnqikc
rtgxkuvc c nc pqtoc WPG.GP 916< 3111 q rtqegfkogpv gswkxcngpv crtqxcv rgt
CVNN- kpenqgpv.jk ocpkqdtgu f(qorngpcv k dwkfcv- gzgewekõ fg ugeekqpcogpvu
rtqxkukqpcnu- eqn¹nqecekõ fg ocpqogvtgu k ckzgecogpv f(cevc rgt rctv fg
ncdqtcvqtk jqoqnqicv/

R. 27; "8.600,00

Ugpug fgueqorqukekõ 8.600,00 "

RCRCCK113R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc cornkcekõ fg ngu ngicnkv|cekqpu
fgnu ctoctku fg rqvgpekc k eqpvtqn qp gu eqppgevgp gnu pqwu gswkru fgn
rtqlgevg/ Kpenqw gp ecfc ecu tgfceekõ fgn rtqlgevg q ogoôtkc vêepkec-
gncdqtcekõ fg nc fqewogpvcekõ- rcicogpv fg vczgu- xkucvu k cevc f(gortguc
GEC

R. 281 "1.200,00

Ugpug fgueqorqukekõ 1.200,00 "
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RCRCCK114R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c rtqitcocekõ UECFC k kpvgitcekõ
fgnu pqwu gswkru cn ukuvgoc f(CVNN-

R. 282 "2.500,00

Ugpug fgueqorqukekõ 2.500,00 "

RCRCCK11;R Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k ocpvgpkogpv fwtcpv
ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig

R. 283 "5.031,14

DT5\P;21 Rwpv pgv "4.043,28000
Cnvtgu eqpegrvgu 987,86 "

Barcelona, Desembre de 2018

L´Enginyer autor del projecte L´Enginyer director del projecte

Signat: Manuel de Riquer Mestres Signat: Daniel Español Realp
Enginyer Civil Enginyer de Camins Canals i Ports

IDOM Consulting, Engineering, ATLL Concessionària de la Generalitat
Architecture, S.A.U. de Catalunya, S.A
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Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

RTGUUWRQUV Râi/< 2

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ OQXKOGPV FG VGTTGU12

VÏVWNQ 4 VTGDCNNU RTGXKU K GPFGTTQEU12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I32;IDE1 o Vcnn gp rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc fg 26 eo fg hqpfâtkc
eqo c oïpko- cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c
fgnkokvct nc |qpc c fgoqnkt )R . 47*

45-1114-65 231-47

3 I32;IHE1 o Vcnn gp rcxkogpv fg hqtokiõ fg 26 eo fg hqpfâtkc eqo c oïpko-
cod oâswkpc vcnnclwpvu cod fkue fg fkcocpv- rgt c fgnkokvct nc
|qpc c fgoqnkt )R . 48*

24-1116-78 84-82

4 I32;2417 o Fgoqnkekõ fg xqtcfc eqn¹nqecfc uqdtg hqtokiõ- cod octvgnn
vtgpecfqt owpvcv uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ocpwcn k
ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt )R . 44*

41-1114-74 219-;1

5 I32;4C17 o Fgoqnkekõ fg tkiqnc fg hqtokiõ- cod octvgnn vtgpecfqt owpvcv
uqdtg tgvtqgzecxcfqtc k eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ )R . 45*

41-1114-;5 229-31

6 I32D4112 o Fguowpvcvig fg dctcpc ogvân¹nkec- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic uqdtg ecokõ )R . 49*

36-11126-96 4;7-36

7 I32;5ZN6 o3 Fgoqnkekõ fg rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc- fg hkpu c 31 eo fg
itwkz k oëu fg 3 o f(cornâtkc cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn
vtgpecfqt k eâttgic uqdtg ecokõ )R . 46*

;3-6114-72 444-;4

8 I3253412 o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic
ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg ecokõ q eqpvgpkfqt )R . 42*

;-11129-18 273-74

9 I3255412R o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod
okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt )R . 43*

;-68655-65 537-58

; H32J2C52 w Fguowpvcvig fg nnwogpgtc- eqnwopc gzvgtkqt- ceeguuqtku k
gngogpvu fg uwdlgeekõ- fg hkpu c 21 o f(cnéâtkc- eqo c oâzko-
gpfgttqe fg hqpcogpv fg hqtokiõ c oâ k cod eqortguuqt- crnge
rgt c rquvgtkqt crtqhkvcogpv k eâttgic ocpwcn fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt )R . 32*

2-111243-47 243-47

21 H32FSI13 w Fgoqnkekõ f(godqtpcn fg 81z41z96 eo- fg rctgvu fg 26 eo fg
ocõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ )R . 31*

5-1115-83 29-99

22 I32F2332 o Fgoqnkekõ fg encxgiwgtc fg hkpu c 71 eo fg fkâogvtg q hkpu c
51z71 eo- fg hqtokiõ xkdtqrtgoucv cod uqngtc fg 26 eo fg
hqtokiõ- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic uqdtg ecokõ )R . 4;*

31-1118-33 255-51

VÏVWNQ 4VQVCN 12/12/12 3/147-1;

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ OQXKOGPV FG VGTTGU12

VÏVWNQ 4 PGVGLC K GUDTQUUCFC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I33F4122 o3 Gudtquucfc fgn vgttgp{ fg oëu fg 3 o- cod okvlcpu ogeâpkeu k
eâttgic ogeâpkec uqdtg ecokõ )R . 62*

47/149-1111-67 31/292-39

3 I32T22C6 w Vcnc eqpvtqncfc fktgevc f(ctdtg fg 7 c 21 o f(cnéâtkc- cttgpecpv nc
uqec- crnge fg nc dtquuc igpgtcfc k eâttgic uqdtg ecokõ itwc
cod rkpéc- k vtcpurqtv fg nc ocvgkzc c rncpvc fg eqorquvcvig )pq
oëu nnwp{ fg 31 mo* )R . 51*

491-111266-49 6;/155-51

VÏVWNQ 4VQVCN 12/12/13 8;/336-79

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ OQXKOGPV FG VGTTGU12

EUR

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

RTGUUWRQUV Râi/< 3

VÏVWNQ 4 GZECXCEKQPU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IT4R112R o4 Gzecxcekõ fg vgttc xgigvcn- kpenôu eâttgic k vtcpurqtv cn nnqe
f(crnge c swcnugxqn fkuvâpekc- eâttgic gp n(crnge k vtcpurqtv k
eqn¹nqecekõ gp nc ugxc rqukekõ qtkikpcn- oguwtcfc uqdtg rgthkn )R .
268*

8/318-7115-52 42/896-63

3 I33355E4R o4 Gzecxcekõ fg tcuc- fg oëu fg 3 o f(cornâtkc k oëu fg 5 o fg
hqpfâtkc- gp vgttgp{ hnwkz- cod rcnc gzecxcfqtc k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv )R . 56*

71/445-6116-91 45;/;51-21

4 H3336543R o4 Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn
cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod
kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv )R . 35*

2/;19-19124-37 36/412-25

5 H333J354R o4 Gzecxcekõ fg tcuc fg swcnugxqn corncfc k hqpfâtkc- gp vgttgp{
tqec- cod tgvtqgzecxcfqtc cod octvgnn vtgpecfqt k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv )R . 36*

271-11167-56 ;/143-11

6 H338C11H o3 Tgrâu k rkeqpcvig fg uôn fg tcuc fg oëu fg 1-7 k ogp{u f(2-6 o
f(cornâtkc- cod eqorcevcekõ fgn ;6& RO )R . 37*

6/551-1113-54 24/32;-31

7 G34267CC o3 Crwpvcncogpv k guvtgdcfc fg tcugu k rqwu- fg oëu f(2 k hkpu c 3 o
f(cornâtkc- cod rnchqpu ogvân¹nkeu- rgt c wpc rtqvgeekõ fgn 211&
)R . 2*

5/791-11136-92 231/8;1-91

8 I3727315 o4 Guiqvcogpv f(gzecxcekõ c egn qdgtv- tcugu k rqwu- cod
gngevtqdqodc uwdogtikdng rgt c wp ecdcn oâzko fg 21 o40j k
cnéâtkc ocpqoêvtkec vqvcn hkpu c 26 o )R . 64*

4/611-1112-;; 7/;76-11

VÏVWNQ 4VQVCN 12/12/14 668/144-87

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ OQXKOGPV FG VGTTGU12

VÏVWNQ 4 TGDNKOGPVU15

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I339NJ1H o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod
itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz fg
hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 5;*

24/299-6;148-27 5;1/199-11

3 I339N21H o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod
ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz
fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 59*

57/918-5417-31 3;1/317-18

4 I3372232 o4 Guvguc k rkeqpcvig fg uôn vqngtcdng fg n(qdtc- gp vqpicfgu fg 36
eo fg itwkz- eqo c oâzko- cod eqorcevcekõ fgn ;6 & RO-
wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv rgvkv- k cod pgeguukvcv f(jwogevcekõ )R . 57*

971-11122-17 ;/622-71

5 I35331C6 o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg vgttgu rgt c
tgwvknkv|ct gp qdtc- cod ecokõ fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg hkpu
c 6 mo )R . 63*

971-1114-33 3/87;-31

6 I42622E5 o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k
itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod dqodc )R .
76*

36;-59185-14 2;/31;-41

7 I5DEOCEE o3 Ctocfwtc rgt c nnqugu CR611 UF cod ocnnc gngevtquqnfcfc fg
dcttgu eqttwicfgu f(cegt OG 26z26 eo F<9.9 oo 7z3/3 o
D611UF WPG.GP 21191 )R . 97*

89-1116-97 568-19

8 HFI\W121 o Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc-
eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc ecpqpcfc-
rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc )R . 39*

3/832-1111-79 2/961-39

EUR
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9 IT3D2218R o3 Cpkxgnncogpv k tgrcuucfc fgn vgttgp{ rgt c qdvgpkt gn rgthkn
f(cecdcv cod okvlcpu ocpwcnu )R . 267*

71-1113-14 232-91

; I4L2233C o4 Guvtwevwtc fg icdkqpu- cod rgegu f(3z2z2 o fg vgnc ogvân¹nkec
fg hknhgttq f(cegt icnxcpkv|cv fg fkâogvtg 3/5 oo- k 9z21 eo fg
rcu fg ocnnc- tgdngtv cod rgftc itcpïvkec f(crqtvcekõ eqn¹nqecfc
cod okvlcpu ogeâpkeu )R . 91*

91-111;9-7; 8/9;6-31

VÏVWNQ 4VQVCN 12/12/15 933/219-64

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ ECPQPCFGU13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH24112R on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke
pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2111 k 8 oo fg itwkz- tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê
vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ
uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê- eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu- rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku/
)R . 225*

3/824-411646-37 2/563/431-;7

3 IH24113R on Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg ecpqpcfc f(cegt fg nïokv gnâuvke
pq kphgtkqt c 346ORc- fg FP2311 k 9 oo fg itwkz- tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv k gzvgtkqtogpv cod rqnkrtqrknê
vtkecrc fg 3-6oo fg itwkz vqvcn- kpenôu rctv rtqrqtekqpcn fg wpkõ
uqnfcfc k tgxguvkogpv gzvgtkqt fg lwpvc cod ocpkiwgv
vgtoqtgvtcevkn fg rqnkgvknê eqn¹nqecfc gp tcugu- tcugu cod
crwpvcncogpvu k guvtgdcfgu-rqwu- ctswgvgu- encxgu k vtcou cgtku
)R . 226*

51-111851-22 3;/715-51

4 IH2D112R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

)R . 22;*

2-1112/2;7-;7 2/2;7-;7

5 IH2D113R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 231*

2-1113/469-65 3/469-65

6 IH2D114R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 232*

2-1114/6;1-99 4/6;1-99

7 IH2D115R wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2311 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu

2-1115/898-96 5/898-96
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ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 233*

8 IH2D116R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping ogpqt fg 33-6 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd-owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn

)R . 234*

28-111;72-97 27/462-73

9 IH2D117R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 33-6 k 56 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 235*

9-1112/;34-83 26/49;-87

; IH2D118R wv Hqtocekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 56 k 78/6 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 236*

4-1113/996-69 9/767-85

21 IH2D119R wv Gzgewekõ fg eqn|g gp qdtc f(cping gpvtg 78/6 k ;1 itcwu k tcfk
kiwcn c 2/6zFP c rctvkt fg ecpqpcfc f(cegt FP2111 tgxguvkfc
kpvgtkqtogpv cod oqtvgt fg ekogpv/ Kpenqw gn vcnn gp kpingv fgnu
ugiogpvu eqttgurqpgpvu f(ceqtf c nc pqtoc CYYC E.319 c
rctvkt fg vwd- owpvcvig gp tcuc- rqwu- ctswgvgu- vtcou cgtku-
rwpvglcv k uqfcfwtc c vguvc fgnu ugiogpvu k fgnu gzvtgou fg nc
rgéc cod ngu cnkpkcekqpu f(gpvtcfc k uqtvkfc- tgrctcekõ fgn oqtvgt
kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt k gpekpvcv fg ngu wpkqpu cod
ocpkiwgv vgtoqtgvtâevkn )R . 237*

2-1114/958-56 4/958-56

ECRÏVWNQVQVCN 12/13 2/649/216-27

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ RTQXGU FG RTGUUKÕ K GUVCPSWGKVCV14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 RCCK112R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c tgcnkv|ct ngu rtqxgu fg
rtguukõ k guvcpswkvcv fg nc ecpqpcfc RVNN.Cdtgtc FP231102111
ugiqpu ogvqfqnqikc rtgxkuvc c nc pqtoc WPG.GP 916< 3111 q
rtqegfkogpv gswkxcngpv crtqxcv rgt CVNN- kpenqgpv.jk ocpkqdtgu
f(qorngpcv k dwkfcv- gzgewekõ fg ugeekqpcogpvu rtqxkukqpcnu-
eqn¹nqecekõ fg ocpqogvtgu k ckzgecogpv f(cevc rgt rctv fg
ncdqtcvqtk jqoqnqicv/
)R . 27;*

2-1119/711-11 9/711-11

ECRÏVWNQVQVCN 12/14 9/711-11
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QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCN12

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

459-1112;-;9 7/;64-15

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

235-88125-68 2/928-;1

4 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

55-9;121-56 57;-21

5 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

74-96491-96 6/273-63

6 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

29/454-9972-46 35/875-36

7 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* 9-15129-;2 263-15

8 I43F2226R o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv )R . 7;*

342-91142-77 8/449-8;

9 I5FE3F13 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc
fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv )R . 98*

74-79149-55 3/558-97

; I5FGI121 o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc
rtgrctcekõ fg nc dcug )R . 99*

324-33921-;7 3/447-;9

21 I8993313 o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3
crnkecfc gp fwgu ecrgu )R . ;2*

232-7119-97 2/188-49

22 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

9-11124-24 216-15

23 G8L6E6D1 o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ
3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv )R . 6*

55-91123-21 653-19

24 I32\112R on Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc*
okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu q
kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn
fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg eqpfkekqpu/ Kpenquc
xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu f(gngxcekõ k cwzknkctu
pgeguuctku/ )R . 53*

32-4;3812-23 25/;;9-47

25 I32\113R on Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c
eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn
vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ-
tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo fgkzcpv nc ecokuc
fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn
fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc ecpqpcfc* k nc
tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc
)R . 54*

32-4;3213-51 3/2;1-65

26 I32\114R on Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc 32-4;382-3; 2/636-15
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f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg tgrctcekõ-
kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg )R . 55*

VKVQN 5VQVCN 12/15/12/12 82/991-;3

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCN12

VKVQN 5 UGTTCNNGTKC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF\7FF5 w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug
F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 215*

2-111271-63 271-63

3 IH24111R wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk
icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261
oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4-
swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc
rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3
eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ
dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp
dncpe k n(cnvtc gp pgitg* )R . 224*

3-111424-88 738-65

4 GF26G;82 o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ
D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu
rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu )R . 7*

5-46136-61 221-;4

5 IFM\112R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66
eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu
fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc
f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3
vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw )R . 216*

3-111384-7; 658-49

6 IFM\114R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o
f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8 )R . 218*

5-111947-27 4/455-75

7 IFM\116R o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng
427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3
)R . 21;*

5-731213-;6 586-74

8 IFM\117R on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/ )R
. 221*

7-361229-83 853-11

9 G553622F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 3*

767-3133-43 2/633-4;

; G553623F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv
c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 4*

95-;413-56 319-19

21 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn- 43-11124-24 531-27
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xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

VKVQN 5VQVCN 12/15/12/13 9/26;-38

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCN12

VKVQN 5 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH2G112R mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn
fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 239*

8/399-5455-92 46/168-48

3 IH2G113R mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw
gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv
cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/
)R . 23;*

8/399-5455-49 42/;34-45

4 IP54112R wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2711
RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct-
fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp
vgoru fg vcpecogpv fg 23 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu
rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc
f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/ )R .
257*

3-11169/532-92 227/954-73

5 IP54113R wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2311
RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct-
fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp
vgoru fg vcpecogpv fg 21 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu
rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc
f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/ )R .
258*

2-11146/;13-56 46/;13-56

6 IP\2112R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2711
RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng
CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu
7/9 - lwpvgu kpenqugu/ )R . 261*

3-1116/161-75 21/212-39

7 IP\2113R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2311
RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng
CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu
7/9 - lwpvgu kpenqugu/ )R . 262*

2-1113/941-94 3/941-94

8 IU2D1921 w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21
fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k
ectiqngtkc kpenqugu/ )R . 275*

3-111932-2; 2/753-49

9 IU6F1921 w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21
fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv-
vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/ )R . 276*

3-111285-;9 45;-;7
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; IU6F2121 w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv
kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc// )R . 277*

5-111296-43 852-39

21 IP\2117R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211
RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT-
xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc
fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu
f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg
rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu )R . 266*

5-111236-97 614-55

22 ILO7W121 w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu
dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv )R . 254*

3-11136-;3 62-95

23 II6R112R wv Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ
fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv-
rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv c
kpuvcn¹ncekõ/ )R . 253*

3-111437-38 763-65

24 HP425835 w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn-
fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv-
owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc )R . 41*

5-11125-35 67-;7

25 ILOD113R wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP76 RP21-
octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q
ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 81 o fg ecdng )fg ugp{cn k
fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu
)cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k
gngevtôpkec kpenqugu/ )R . 256*

2-1116/599-;4 6/599-;4

26 GLU4111R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcncekõ f(gswkr cpcnkv|cfqt fg enqt tgukfwcn
octec Jcej oqfgn EN28 tcpi 1-14 . 6 oi0n rgt oêvqfg
eqnqtkoêvtke FRF/ Kpenqw vtcpurqtv- rquvc gp octzc k hqtocekõ )R .
29*

2-1117/662-97 7/662-97

27 IFNG111R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(ctoctk rgt c rwpv fg oquvtgki fg
hqtokiõ tghqtécv cod hkdtc fg xkftg octec Cee{uc oqfgn
CJEREO11CC q gswkxcngpv fg fkogpukqpu 861z671z331
gswkrcv cod xânxwngu fg nncwvõ f(gpvtcfc- uqtvkfc k rwtic FP31 k
ckzgvc gp cegt kpqzkfcdng CKUK 415 )R . 223*

2-111416-44 416-44

VKVQN 5VQVCN 12/15/12/14 35;/114-52

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC ECDCNKOGVTG13

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

2/213-5212;-;9 33/137-26

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

8;2-;6125-68 22/649-82

4 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

6;-27121-56 729-33

5 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn

98-25891-96 8/156-94
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itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

6 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

35/94;-4862-46 44/644-27

7 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* ;-95129-;2 297-18

8 I43F2226R o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv )R . 7;*

433-4;142-77 21/317-98

9 I5FE3F13 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc
fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv )R . 98*

91-75149-55 4/1;;-91

; I5FGI121 o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc
rtgrctcekõ fg nc dcug )R . 99*

342-55221-;7 3/647-6;

21 I8993313 o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3
crnkecfc gp fwgu ecrgu )R . ;2*

279-;319-97 2/5;7-74

22 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

27-11124-24 321-19

23 G8L6E6D1 o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ
3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv )R . 6*

75-11123-21 885-51

VKVQN 5VQVCN 12/15/13/12 ;4/383-62

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC ECDCNKOGVTG13

VKVQN 5 UGTTCNNGTKC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF\7FF5 w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug
F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 215*

3-111271-63 432-15

3 IH24111R wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk
icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261
oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4-
swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc
rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3
eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ
dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp
dncpe k n(cnvtc gp pgitg* )R . 224*

3-111424-88 738-65

4 GF26G;82 o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ
D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu
rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu )R . 7*

6-11136-61 238-61

5 IFM\112R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66
eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu
fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc
f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3
vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw )R . 216*

3-111384-7; 658-49

6 IFM\113R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug
rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod ngu

3-111465-55 819-99
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eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8/ )R . 217*

7 IFM\114R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 3 k 4 o
f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8 )R . 218*

2-111947-27 947-27

8 IFM\115R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o
f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8 )R . 219*

2-1112/164-3; 2/164-3;

9 IFM\116R o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng
427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3
)R . 21;*

3-111213-;6 316-;1

; IFM\117R on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/ )R
. 221*

5-111229-83 585-99

21 G553622F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 3*

3;5-5893-43 794-2;

22 G553623F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv
c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 4*

46-8713-56 98-72

23 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

9-11124-24 216-15

VKVQN 5VQVCN 12/15/13/13 6/889-52

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC ECDCNKOGVTG13

VKVQN 5 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH2G112R mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn
fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 239*

5/3;6-3255-92 31/76;-;9

3 IH2G113R mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw
gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv
cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/
)R . 23;*

5/3;6-3255-49 29/924-15

4 IP54116R wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP711
RP21 oqvqtkv|cfc cod dtkfgu vkrwu Coxk OCOOQWVJ q ukoknct-
fguownvkrnkecfqt OT k oqvqt TQVQTM KS cfgswcvu rgt c wp
vgoru fg vcpecogpv fg 9 okpwvu- ukuvgoc fg eqowpkecekqpu
rtqhkdwu FR- equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng- rcrcnnqpc

2-1112/6;5-;1 2/6;5-;1

EUR
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f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE/ Kpenqw xqncpv
f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu/ )R .
25;*

5 IP\2115R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 711
RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT-
xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc
fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu
f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg
rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu )R . 264*

3-1112/315-91 3/51;-71

6 ILOD112R wv Uwdokpkuvtcogpv fg ecdcnïogvtg gngevtqocipêvke FP711 RP21-
octec MTQJPG q gswkxcngpv- oqfgn QRVKHNWZ 3411 Y q
ukoknct gpvtg dtkfgu- 341 x CE- KR79 k 261 o fg ecdng )fg ugp{cn k
fg dqdkpc*- gngevtôpkec KHE 411Y- gswkrcv cod oôfwn fg
eqowpkecekqpu RTQHKDWU FR- oôfwn fg uqtvkfc fkikvcn fg rqnuqu
)cod eqphkiwtcekõ guvcpfct CVNN*- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe k
gngevtôpkec kpenqugu/ )R . 255*

2-11122/;49-77 22/;49-77

7 IU2D1921 w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21
fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k
ectiqngtkc kpenqugu/ )R . 275*

3-111932-2; 2/753-49

8 IU6F1921 w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21
fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv-
vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/ )R . 276*

3-111285-;9 45;-;7

9 IU6F2621 w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod
dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv-
lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc// )R . 278*

2-111426-61 426-61

; IP\2116R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261
RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng
CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu k
lwpvgu kpenqugu/ )R . 265*

2-111274-52 274-52

21 ILO7W121 w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu
dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv )R . 254*

2-11136-;3 36-;3

22 II6R112R wv Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg ugpuqt k vtcpuokuuqt fg rtguukõ
fg fkuugp{ gngevtôpke vkrwu rkg|qtgukuvkw fg YKMC q gswkxcngpv-
rtqvgeekõ KR76- cnkogpvcv c 35X cod uqtvkfc 5.31 oC- eqn¹nqecv c
kpuvcn¹ncekõ/ )R . 253*

2-111437-38 437-38

23 HP425835 w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn-
fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv-
owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc )R . 41*

3-11125-35 39-59

24 IHD2L536R o Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ
RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ
pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv
cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q ctswgvgu- kpenqgpv.jk rctv
rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu RG211 UFT 22 õ 28
eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu
vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc
OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu |gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc
7/9 ugiqpu rnâpqnu
)R . 242*

61-11139-;1 2/556-11
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25 IU6F2121 w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv
kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc// )R . 277*

2-111296-43 296-43

26 IP\2117R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211
RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT-
xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc
fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu
f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg
rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu )R . 266*

2-111236-97 236-97

27 IH2F112R o Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu
cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu FGPUQNGP CU
4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k crnkecekõ )R . 238*

2-61126;-42 349-;8

VKVQN 5VQVCN 12/15/13/14 71/374-36

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG XGPVQUGU14

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

2/692-8712;-;9 42/714-67

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

2/534-;7125-68 31/858-21

4 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

53-;3121-56 559-62

5 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

84-;7391-96 6/;8;-94

6 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

6/142-9512-46 7/8;3-;9

7 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* 8-;3129-;2 25;-88

8 I43F2226R o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv )R . 7;*

393-;7142-77 9/;69-62

9 I5FE3F13 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc
fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv )R . 98*

46-47149-55 2/46;-35

; I5FGI121 o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc
rtgrctcekõ fg nc dcug )R . 99*

226-91521-;7 2/37;-32

21 I8993313 o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3
crnkecfc gp fwgu ecrgu )R . ;2*

268-3119-97 2/4;3-8;

VKVQN 5VQVCN 12/15/14/12 89/812-61

EUR
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QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG XGPVQUGU14

VKVQN 5 UGTTCNNGTKC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF\7FF5 w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug
F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 215*

5-111271-63 753-19

3 IH24111R wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk
icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261
oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4-
swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc
rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3
eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ
dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp
dncpe k n(cnvtc gp pgitg* )R . 224*

9-111424-88 3/621-27

4 GF26G;82 o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ
D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu
rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu )R . 7*

23-71136-61 432-41

5 IFM\112R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66
eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu
fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc
f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3
vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw )R . 216*

5-111384-7; 2/1;5-87

6 IFM\113R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug
rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod ngu
eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8/ )R . 217*

6-111465-55 2/883-31

7 IFM\116R o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng
427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3
)R . 21;*

5-111213-;6 522-91

8 IFM\117R on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/ )R
. 221*

9-111229-83 ;5;-87

9 G553622F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 3*

623-7393-43 2/29;-41

; G553623F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv
c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 4*

82-6313-56 286-33

21 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

27-11124-24 321-19

VKVQN 5VQVCN 12/15/14/13 ;/387-77
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QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG XGPVQUGU14

VKVQN 5 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IU2D1921 w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21
fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k
ectiqngtkc kpenqugu/ )R . 275*

5-111932-2; 4/395-87

3 IH2C112R wv Gzgewekõ f(kplgtv f(cegt FP 91 RP21 rgt c xgpvquc-
rgtrgpfkewnct- cod eqnn fg tghqté k gzvtgo godtkfcv uqnfcv c
ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu-
uqnfcfwtgu- tgrctcekõ fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv
gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu- tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k
ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9/ Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22-
kpenqw gn owpvcvig fg nc xânxwnc fg eqorqtvc k xgpvquc
cuuqekcfgu/ )R . 228*

5-111787-69 3/817-43

4 IU6F1921 w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21
fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv-
vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/ )R . 276*

5-111285-;9 7;;-;3

VKVQN 5VQVCN 12/15/14/14 7/7;2-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG FGUIWCUUQU15

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

2/;99-1512;-;9 4;/832-15

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

2/917-72125-68 37/433-42

4 I339NJ1H o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc oëu fg 3 o- cod
itcxgu rgt c ftgpcvig fg 6 c 23 oo- gp vqpicfgu fg itwkz fg
hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk rgt c eqorcevct- cod
eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 5;*

23-11148-27 556-;3

5 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

53-;3121-56 559-62

6 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

76-;3991-96 6/441-39

7 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

5/81;-7312-46 7/468-;;
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8 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* 26-95129-;2 3;;-64

9 I43F2226R o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv )R . 7;*

396-69142-77 ;/152-57

; I5FE3F13 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc
fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv )R . 98*

8-31149-55 387-88

21 I5FGI121 o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc
rtgrctcekõ fg nc dcug )R . 99*

226-91521-;7 2/37;-32

22 I8993313 o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3
crnkecfc gp fwgu ecrgu )R . ;2*

89-7119-97 7;7-51

23 G8L6E6D1 o Ugignncv fg lwpvu cod rgthkn jkftqgzrcpukw fg rqnkwtgvâ fg ugeekõ
3z1-6 eo- eqn¹nqecv c n(kpvgtkqt fgn lwpv )R . 6*

45-51123-21 527-35

24 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

5-11124-24 63-63

VKVQN 5VQVCN 12/15/15/12 ;1/789-29

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG FGUIWCUUQU15

VKVQN 5 UGTTCNNGTKC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF\7FF5 w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug
F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 215*

5-111271-63 753-19

3 IH24111R wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk
icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261
oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4-
swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc
rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3
eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ
dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp
dncpe k n(cnvtc gp pgitg* )R . 224*

9-111424-88 3/621-27

4 GF26G;82 o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ
D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu
rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu )R . 7*

24-17136-61 444-14

5 IFM\112R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66
eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu
fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc
f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3
vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw )R . 216*

9-111384-7; 3/29;-63

6 IFM\113R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug
rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod ngu
eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8/ )R . 217*

9-111465-55 3/946-63

7 IFM\116R o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg

9-111213-;6 934-71
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f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng
427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3
)R . 21;*

8 IFM\117R on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/ )R
. 221*

9-111229-83 ;5;-87

9 G553622F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 3*

2/288-;233-43 3/843-87

; G553623F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv
c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 4*

254-1513-56 461-56

21 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

43-11124-24 531-27

VKVQN 5VQVCN 12/15/15/13 24/898-15

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVGU FG FGUIWCUUQU15

VKVQN 5 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH2G112R mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn
fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 239*

234-1115-92 6;2-74

3 IH2G113R mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw
gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv
cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/
)R . 23;*

234-1115-49 649-85

4 IP\2116R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 261
RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT/ Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng
CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu k
lwpvgu kpenqugu/ )R . 265*

5-111274-52 764-75

5 IU6F2621 w Xânxwnc fg eqorqtvc FP261 RP21- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct- cod
dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv f(ceekqpcogpv-
lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc-
uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc// )R . 278*

5-111426-61 2/373-11

6 IHD2L536R o Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg vwd fg rqnkgvknê fg fgukipcekõ
RG 211- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- fg 21 dct fg rtguukõ
pqokpcn- uêtkg UFT 28- WPG.GP 23312- uqnfcv c vqrcnn k eqn¹nqecv
cn hqpu fg nc tcuc- vtcou cgtku q ctswgvgu- kpenqgpv.jk rctv
rtqrqtekqpcn fg rgegu gurgekcnu kplgevcfgu RG211 UFT 22 õ 28
eqo ctc eqtdgu vkrwu EWRG- tgfweekqpu vkrwu TFRG- fgtkxcekqpu
vkrwu VTED- rqtvcdtkfgu nnctiu k ewtvu SFGRG k SDG fg nc ecuc
OCUC q gswkxcngpv- dtkfgu |gpecfgu- lwpvu k ectiqngtkc |gpecfc
7/9 ugiqpu rnâpqnu
)R . 242*

311-11139-;1 6/891-11

7 IH2C113R wv Gzgewekõ f(kplgtv vcpigpekcn f(cegt FP 261 RP21 gp ecpqpcfc
FP 211102311 rgt c wdkecekõ fg fguiwâu cod eqnn fg tghqté k
gzvtgo godtkfcv uqnfcv c ecpqpcfc f(cegt/ Kpenqw
uwdokpkuvtcogpv fg zcrgu- dtkfgu k vwdu- uqnfcfwtgu- tgrctcekõ

5-1112/412-26 6/315-71
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fgn oqtvgt kpvgtkqt k fgn tgxguvkogpv gzvgtkqt- gpekpvcv fg eqnnu-
tghqtéqu k vwdu- lwpvu f(GRFO k ectiqngtkc dketqocvcfc 7/9//
Fkuugp{ ugiqpu CYYC E.319 k O22/Kpenqw kpuvcn¹ncekõ fg nc
xânxwnc fg eqorqtvc k gn tqfgv fg fguowpvcvig cuuqekcvu/ )R .
229*

VKVQN 5VQVCN 12/15/15/14 25/141-72

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCN16

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

444-;812;-;9 7/783-83

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

252-44125-68 3/16;-29

4 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

46-;;121-56 487-21

5 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

67-72191-96 5/687-;3

6 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

25/759-1182-46 2;/885-92

7 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* 8-25129-;2 246-13

8 I43F2226R o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc q c fwgu ectgu- rgt c wpc cnéâtkc
fg vtgdcnn >? 6 o- rgt c fgkzct gn hqtokiõ xkuv )R . 7;*

67-72142-77 2/8;3-38

9 I5FE3F13 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(gpeqhtcv rgt c nnqugu- rgt c wpc cnéâtkc
fg eqo c oâzko 6 o- cod vcwngt fg hwuvc fg rk rgt c fgkzct gn
hqtokiõ xkuv )R . 98*

55-68149-55 2/824-38

; I5FGI121 o4 Uwdokpkuvtcogpv- owpvcvig k fguowpvcvig fg ekpftk- kpenquc nc
rtgrctcekõ fg nc dcug )R . 99*

283-25521-;7 2/997-81

21 I8993313 o3 Korgtogcdknkv|cekõ fg rctcogpv cod gownukõ dkvwokpquc rgt c
korgtogcdknkv|cekõ vkrwu GD cod wpc fqvcekõ fg >? 3 mi0o3
crnkecfc gp fwgu ecrgu )R . ;2*

231-9519-97 2/181-75

22 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

9-11124-24 216-15

23 I32\112R on Vcnn fg ecpqpcfc fg hqtokiõ ctocv cod ecokuc fg zcrc )dqppc*
okvlcpécpv hkn fg fkcocpv cnu gurcku kpvgtkqtu f(ctswgvgu q
kpuvcn¹ncekqpu ukoknctu- gzrtguucv gp ogvtgu fg rgtkogvtg pqokpcn
fg ecpqpcfc- ugiqpu rnâpqnu k rnge fg eqpfkekqpu/ Kpenquc
xgvkncekõ f(gurcku eqphkpcvu- gngogpvu f(gngxcekõ k cwzknkctu
pgeguuctku/ )R . 53*

7-3;3812-23 5/522-56

24 I32\113R on Tgrkecv fg eqnnu fg hqtokiõ fg ecpqpcfgu DQPPC rgt c
eqppgzkõ fg pqxgu rgegu fg ecnfgtgtkc/ Gnu vtgdcnnu kpenqwgp gn
vcnn cod tcfkcn fgn rgtïogvtg fg nc ecpqpcfc rgt vtgwtg gn hqtokiõ-
tgrkecv fg hqtokiõ cod wpc corncfc fg 41 eo fgkzcpv nc ecokuc
fg zcrc fg nc ecpqpcfc DQPPC pgvc k fgueqdgtvc )kpenôu gn vcnn

7-3;3213-51 755-41
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fg ngu xctgvgu fg n(ctocv fg nc ecokuc fg nc ecpqpcfc* k nc
tgvktcfc fgnu tgukfwu hkpu c rwpv pgv fg n(qdtc
)R . 54*

25 I32\114R on Tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt fg eqnn gp eqppgzkõ fg ecpqpcfc
f(cegt cod ecpqpcfc vkrwu dqppc cod oqtvgt fg tgrctcekõ-
kpequc nc pgvglc rtgxkc fg nc uwrgthkekg )R . 55*

7-3;382-3; 559-67

VKVQN 5VQVCN 12/15/16/12 56/777-;9

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCN16

VKVQN 5 UGTTCNNGTKC13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF\7FF5 w Dcuvkogpv ektewnct fg hquc füevkn rgt c rqw fg tgikuvtg k vcrc
cdcvkdng k cod vcpec- rcu nnkwtg fg 711 oo fg fkâogvtg k encuug
F511 ugiqpu pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 215*

4-111271-63 592-67

3 IH24111R wv Rkrc rgt c xgpvkncekõ f(ctswgvc cod vwd k eqn|gu f(cegt cn ectdqpk
icnxcpkv|cvu gp ecngpv- hqtocv rgt 1-9 ogvtgu crtqz/ fg vwd Ú 261
oo cod rncec fg uwdlgeekõ c nc nnquc uwrgtkqt fg n(ctswgvc-
tgocvcv cn ugw gzvtgo uwrgtkqt rgt fqu eqn|gu fg ;1¼ pqtoc P.4-
swg hqtogp wp eqn|g fg 291¼- swg cn ugw gzvtgo rqtvc wpc zcrc
rgthqtcfc- cod hqtcvu kphgtkqtu cn Ú 9 oo- cod wpc uwrgthïekg fg
rcu vqvcn uwrgtkqt cn 51& fg nc uwrgthïekg fg nc zcrc/ Kpenôu nc
rtgrctcekõ fg nc uwrgthkekg cod guocnv fg rqnkwtgvâ fg 3
eqorqpgpvu k rquvgtkqt rkpvcv cod rkpvwtc fg rqnkwtgvâ
dkeqorqpgpv- rgt c ukuvgogu fg rtqvgeekõ fg n(cegt )2 rkrc gp
dncpe k n(cnvtc gp pgitg* )R . 224*

3-111424-88 738-65

4 GF26G;82 o Dckzcpv fg vwd fg RXE.W fg rctgv guvtwevwtcfc- âtgc f(crnkecekõ
D ugiqpu pqtoc WPG.GP 2564.2- fg FP 271 oo- kpenqugu ngu
rgegu gurgekcnu k hkzcv ogeâpkecogpv cod dtkfgu )R . 7*

6-41136-61 246-26

5 IFM\112R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ f(cnncti f(guecnc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod wp vqvcn fg 6 itcqpu- 2 itcõ ecfc 31 eo/ F(wpu 66
eo f(corng rgt cpeqtct gp gn hqtokiõ- cod rcuucocpu swcftcvu
fg 61z61z7 oo k wpc fkuvâpekc gpvtg cswguvu fg 1-56 o/ N(guecnc
f(cnncti guvâ hqtocfc rgt fqu rgwu kplgevcvu fg RTHX cod 3
vcncftgu fg O23 gp ecfc rgw )R . 216*

4-111384-7; 932-18

6 IFM\113R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ ugpug
rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX hkpu c 3o f(cnécfc cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg itwkz cod ngu
eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9- ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8/ )R . 217*

4-111465-55 2/174-43

7 IFM\115R w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg n(guecnc fg ¶¶Icv¶¶ gpvtg 4 k 5 o
f(cnécfc cod rtqvgeekqpu ektewofcpvu fg RTHX cod itcqpu
rncpu fg 56 eo f�corng k wpc kpvgtfkuvâpekc fg 36 eo gpvtg
cswguvu/ Gnu rcuucocpu fg 85z35z4 oo fg
itwkz cod ngu eqttgurqpgpvu hkzcekqpu O.9 k ngu rtqvgeekqpu
ektewofcpvu cod wp T486 ugiqpu pqtoc GP.24817 k gn Tgcn
Fgetgv 59702;;8 )R . 219*

4-1112/164-3; 4/26;-98

8 IFM\116R o3 Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg tgkzc vkrwu Vtcogz fg RTHX
T41z41Z41 cod 41 oo fg nnwo fg rcu- kpuvcn¹ncfc fkpvtg
f(ctswgvgu- kpenôu tgvcnnu k hkzcekqpu cod itcrgu f(cegt kpqzkfcdng
427 )C.5*/ Eâttgic fg fkuugp{ 811 Mi0o3
)R . 21;*

6-861213-;6 6;2-;7

9 IFM\117R on Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg dctcpc fg RTHX f(2-1 o
f(cnécfc cod rcuucoâ c nc rctv uwrgtkqt k tqfcrgw fg 261 oo
f(cnécfc c nc rctv kphgtkqt- owpvcfc c n(kpvgtkqt fg ngu ctswgvgu/ )R
. 221*

8-611229-83 9;1-51

EUR



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

RTGUUWRQUV Râi/< 2;

; G553622F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg KRP- KRG- JGD- JGC- JGO k WRP- vtgdcnncv c vcnngt k
icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 3*

767-3143-43 2/633-4;

21 G553623F mi Cegt U386LT ugiqpu WPG.GP 21136.3- rgt c gngogpvu
f(cpeqtcvig hqtocvu rgt rgéc eqorquvc- gp rgthknu ncokpcvu gp
ecngpv uêtkg N- NF- V- tqfõ- swcftcv- tgevcpiwnct k rncpzc- vtgdcnncv
c vcnngt k icnxcpkv|cv- eqn¹nqecv c n(qdtc cod ectiqnu )R . 4*

95-;413-56 319-19

22 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

43-11124-24 531-27

VKVQN 5VQVCN 12/15/16/13 ;/;32-61

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ CTSWGVGU15

VÏVWNQ 4 CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCN16

VKVQN 5 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH2G112R mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn
fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 239*

3/425-3465-92 22/242-58

3 IH2G113R mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw
gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv
cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/
)R . 23;*

3/425-3465-49 21/247-46

4 IP54115R wv Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xânxwnc fg rcrcnnqpc FP2111
RP21 ocpwcn oqvqtkv|cdng cod dtkfgu vkrwu Coxk KUQTKC 21 V6
4i7m7 ZE q ukoknct/ Equ fg hquc pqfwnct- gkz f(cegt kpqzkfcdng-
rcrcnnqpc f(cegt kpqzkfcdng- cpgnn f(guvcpswgñvcv ZE-
oqvqtkv|cdng/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv k r/r/ fg ectiqngtkc
dketqocvcfc 9/9 k lwpvgu )R . 259*

3-11127/115-6; 43/11;-29

5 IP\2114R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 2111
RP.21- oqfgn XKECP FDLV q ukoknct/ Cod dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk U.346.LT- Xktqngu kpvgtkqt k gzvgtkqt f(cegt kpqzkfcdng
CKUK.427/ Ectiqngtkc- hgognngu k xctknngu rcuucpvu dketqocvcfgu
7/9 - lwpvgu kpenqugu/ )R . 263*

3-1113/67;-;9 6/24;-;7

6 IU2D1921 w Uwdokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg xgpvquc vtkhwpekqpcn FP91 RP21
fg equ eqorcevg- vkrwu XCI Fwqlgv q ukoknct- rtqxgu- lwpvgu k
ectiqngtkc kpenqugu/ )R . 275*

3-111932-2; 2/753-49

7 IU6F1921 w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig fg xânxwnc fg eqorqtvc FP91 RP21
fg vcpecogpv gnâuvke/ Vkrwu DX.16.58 Dgnikecuv q gswkxcngpv-
vkrwu ewtv H.5/ Kpenqw xqncpv f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg
|gpe kpenqugu- vqvcnogpv kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc/
Cswguvc xânxwnc rtgugpvc ngu ugiþgpvu ectcevgtïuvkswgu<
Equ fg nc vcrc HF III61/
Vcpecogpv HF III61 , GRFO0PDT/
Gkz kpqz/ z31 Et24 )CKUK 531*/
Fkuvâpekc gpvtg dtkfgu GP 669 H5/
Tgxguvkogpv grqz{ 261 oketgu/
Rtqxgu GP23377.2- GP 2185/ )R . 276*

3-111285-;9 45;-;7

8 ILO7W121 w Ocpôogvtg f(guhgtc rgt c kpuvcn¹nct gp ngu korwnukqpu fg ngu
dqodgu- vkrq oqnnc vwdwnct- cod xânxwnc f(cñnncogpv k rwtic-
owpvcv c nc vwdgtkc k rtqxcv )R . 254*

2-11136-;3 36-;3

9 HP425835 w Xânxwnc fg dqnc ocpwcn cod tquec- fg fwgu rgegu cod rcu vqvcn- 2-11125-35 25-35

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 31

fg nncwvõ- fg fkâogvtg pqokpcn 203¶¶- fg 36 dct fg RP k rtgw cnv-
owpvcfc gp rgtkeõ fg ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc )R . 41*

; IU6F2121 w Xânxwnc fg eqorqtvc FP211 RP21027- vkrwu Dgnikecuv q ukoknct-
cod dtkfgu- fkuvâpekc gpvtg dtkfgu ewtvc- rtqxgu- xqncpv
f(ceekqpcogpv- lwpvgu k ectiqngtkc fg |gpe kpenqugu- vqvcnogpv
kpuvcn¹ncfc- uwrgthkekcnogpv- k rtqxcfc// )R . 277*

3-111296-43 481-75

21 IP\2117R wv Uwdokpkuvtcogpv fg tqfgv fg fguowpvcvig vgngueôrke FP 211
RP21 vkrwu XKECP FDLV q ukoknct- cod dtkfgu f(cegt U.346.LT-
xktqnngu kpvgtkqtu k gzvgtkqtu f(cegt kpqzkfcdng CKUK 427- ectiqngtkc
fg ngu dtkfgu kpvgtokvigu gp swcnkvcv 7/9 dketqocvcfgu- lwpvgu
f(GRFO fg ugeekõ vôtkec fg fwtguc 61.71 ujqtg k vtcevcogpv fg
rkpvwtc k cecdcvu ugiqpu gurgekhkecekqpu vêepkswgu )R . 266*

3-111236-97 362-83

VKVQN 5VQVCN 12/15/16/14 72/182-93

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 ENCXC UQVC DX.231212

VKVQN 5 VTCEVCOGPVU FGN VGTTP[12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I45\112R wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg
tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru f(kplgeekõ k
rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/ )R . 89*

2-1118/266-11 8/266-11

3 I452112R wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ C gp gn vtco gpvtg
n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw
ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt vtgu vtgrcpvu
gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttc cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶ k eqn/ nqecekõ fg vwd ocpgiwgv fg 71-4064 rgthqtcv
ecfc 61 eo/ c vqvc nc nqpikvwf c kplgevct okvlcpécpv xânxwngu
ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ/ Gn vwd ugtâ f(cegt
gzegrvg gp cswgnnu vtcou gp gnu swg kpekfgkzk nc encxc rgt c nc
eqn¹nqecekõ fg nc ecpqpcfc f(CVNN fg 2611 oo- gp cswguv ecu
ugtcp fg RXE- gp vqvu gnu ecuqu- kpenqwtâ gn tgxguvkv gzvgtkqt fg
n(gpvwdcekõ okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv k dgpvqpkvc
Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñvu fg ngu
fcfgu igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw vcodë gn
uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo
c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ gp gnu
vtcou swg pq gu xgikp fktgevcogpv chgevcvu rgt nc ocvgkzc encxc/
)R . 81*

7-1116/961-11 46/211-11

4 I452113R wv Ugeekõ fg tghqté fgn vgttgp{ vkrwu UGEEKÕ D gp gn vtco gpvtg
n(ctswgvc fg fgtkxcekõ fg nc pqxc eqpfweekõ k n(ctswgvc fgn pqw
ecdnïogvtg okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu
gp xgpvcnn eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq
kphgtkqt c 4 ¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64
rgthqtcv ecfc 61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv
xânxwngu ocpgiwï fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv
gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv
dgpvqpkvc/ Kplgeekõ guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu
fgfwñv fg ngu fcfgu igqvêepkswgu fgn vgttgp{/ Nc wpkvcv kpenqw
vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg
fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu
f(kplgeekõ/ )R . 82*

89-1114/;11-11 415/311-11

VKVQN 5VQVCN 12/16/12/12 457/566-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 ENCXC UQVC DX.231212

EUR



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

RTGUUWRQUV Râi/< 32

VKVQN 5 FGOQNKEKQPU13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I3255412R o4 Gpfgttqe f(guvtwevwtgu fg hqtokiõ gp ocuuc q ctocv- cod
okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ocpwcn k ogeâpkec fg twpc uqdtg
ecokõ q eqpvgpkfqt )R . 43*

423-11155-65 24/9;7-59

VKVQN 5VQVCN 12/16/12/13 24/9;7-59

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 ENCXC UQVC DX.231212

VKVQN 5 GZECXCEKQPU K TGDNGTVU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

2/329-1112;-;9 35/446-75

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

2/186-31125-68 26/776-77

VKVQN 5VQVCN 12/16/12/14 51/112-41

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 ENCXC UQVC DX.231212

VKVQN 5 ENCXC UQVC DX.231215

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I4M1112R wv Fgurncécogpv c qdtc- owpvcvig k fguowpvcvig f(gswkru rgt c
tgcnk|cvekõ fg encxc uqvc nc ecttgvgtc DX 2312 fcxcpv fg nc rncpvc
fgn Vgt fg hkpu c 41 o fg nqpikvwf- gp swcnugxqn vkrwu fg vgttgp{/
)R . 92*

2-1115/881-11 5/881-11

3 I4M1113R on Rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpécpv encxc fg ecpqpcfc.dgkpc f(cegt
FP 2611 oo g?25 oo kpenôu uqnfcfwtc fg lwpvgu- kplgeekõ fg
dgwtcfc fg ekogpv gp n(gzvtcfõu uqvc nc ecttgvgtc DX 2312
fcxcpv fg nc rncpvc fgn Vgt k hkpu c 41 o fg nqpikvwf gp swcnugxqn
vkrwu fg vgttgp{/ )R . 93*

27-1112/532-11 33/847-11

4 IH24114R on Uwdokpkuvtcogpv fg vwd f(cegt pgitg U386 LT cod FP2611 oo
k itwkz 25 oo rgt c dgkpc gp rgthqtcekõ jqtkv|qpvcn okvlcpecv
encxc- gp vtcou fg 7 o- kpenqugu uqnfcfwtgu )R . 227*

29-111872-36 24/813-61

5 I4M1114R wv Guvwfk igqtcfct k vqrqitchkc rgt c nc nqecnk|cekõ fg ugtxgku k
fkugp{ fg nc rgthqtcekõ fg nc encxc k ngu kplgeekqpu fgn vgttgp{ c nc
|qpc fg nc Rncpvc f(Cdtgtc )R . 94*

3-1113/2;3-51 5/495-91

6 I4M1115R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv kpvgitg rgt vtgdcnnu cwzknkctu
f(crtqxkukqpcogpv rgt c nc encxc eqo ugtxgk fg ecokõ itüc rgt c
nc ocpkrwncekõ k kpvtqfweekõ fg nc ecpqpcfc c nc dgkpc- gzvtceekõ
fg ngu vgttgu fg n(kpvgtkqt fg nc dgkpc- vtgdcnnu fg xkikncpekc fg ngu
kpuvcn¹ncekqpu k ocswkpâtkc- vtcpurqtv fg ngu vgttgu k vqvu gnu
vtgdcnnu cwzknkctu pgeguuctk rgt c n(gzgewekõ fg nc encxc )R . 95*

2-11128/426-;1 28/426-;1

7 IHD\113R w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc
fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc
fg FP 2311 oo/
)R . 244*

29-11199-33 2/698-;7

VKVQN 5VQVCN 12/16/12/15 75/5;8-27

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 33

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 ENCXC UQVC DX.231212

VKVQN 5 RQW FG NC ENCXC16

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I4\223V2 o3 Ecrc fg pgvglc k cpkxgnncogpv fg 21 eo fg itwkz fg hqtokiõ
JN.2610D031 fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv fgu fg ecokõ )R . 96*

71-11121-56 738-11

3 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

2/191-6612-46 2/569-85

4 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

26-11191-96 2/323-86

5 I43627J4 o4 Hqtokiõ rgt c owtu fg eqpvgpekõ JC.410D0310KKc fg eqpukuvêpekc
vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 31 oo k cdqecv cod ewdknqv
)R . 77*

3;8-11187-68 33/852-3;

6 I43F2216 o3 Owpvcvig k fguowpvcvig f(wpc ectc f(gpeqhtcv cod rnchõ ogvân¹nke
k uwrqtvu cod rwpvcnu ogvân¹nkeu- rgt c owtu fg eqpvgpekõ fg dcug
tgevknïpkc gpeqhtcvu c wpc ectc- rgt c wpc cnéâtkc fg vtgdcnn >? 6 o
)R . 79*

313-31137-14 6/374-38

VKVQN 5VQVCN 12/16/12/16 42/414-16

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂU13

VKVQN 5 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333OC33 o4 Gzecxcekõ fg rqw cñnncv fg oëu fg 5 o fg hqpfâtkc- gp vgttgp{ pq
encuukhkecv- cod okvlcpu ogeâpkeu k eâttgic ogeâpkec fgn ocvgtkcn
gzecxcv )R . 34*

71-6112;-;9 2/319-8;

3 I339CD1HR o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc fg swcnugxqn cornâtkc k hqpfctkc
cod ocvgtkcn ugngeekqpcv fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg
itwkz fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv eqttõ xkdtcvqtk k eqorcevcfqt
ocpwcn rgt c eqorcevct- cod eqorcevcekõ ugiqpu rnge fg
eqpfkekqpu )R . 61*

57-21125-68 782-79

4 I42622E5 o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310D0210K- fg eqpukuvêpekc vqxc k
itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod dqodc )R .
76*

71-61185-14 5/589-93

5 I4E62DJ4R o4 Hqtokiõ rgt c nnqugu fg hqpcogpvu-owtu f(ctswgvgu k nnqugu
JC.410D0310KKc- fg eqpukuvêpekc vqxc k itcpfâtkc oâzkoc fgn
itcpwncv 31 oo- cdqecv cod ewdknqv )R . 8;*

5-43191-96 45;-38

6 I43D4212R mi Ctocfwtc rgt c uqngtgu- nnqugu- owtu fg eqpvgpekõ k n cnvtgu
gngogpvu fg hqtokiõ ctocv CR611 U gp f(cegt gp dcttgu
eqttwicfgu D611U fg nïokv gnâuvke @? 611 P0oo3 )R . 78*

312-7192-46 383-28

7 H42FE211R o3 Gpeqhtcv cod vcwnqpu fg hwuvc rgt c hqpcogpvu )R . 38* 21-91129-;2 315-34

VKVQN 5VQVCN 12/16/13/12 8/295-;7

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 34

VÏVWNQ 4 RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂU13

VKVQN 5 ECPQPCFGU13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IH2G112R mi Uwdokpkuvtcogpv fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt
cn ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc/ Kpenqw nc rctv rtqrqtekqpcn
fg lwpvgu k ectiqngtkc- ckzï eqo tgxguvkogpv kpvgtkqt k gzvgtkqt
ugiqpu rnge fg eqpfkekqpu )R . 239*

6/972-;915-92 39/2;7-23

3 IH2G113R mi Owpvcvig fg vwdu- rgegu gurgekcnu- uwrqtvu k dtkfgu f(cegt cn
ectdqpk gp hqtocekõ fg ecnfgtgtkc rgt ctswgvgu k icngtkgu/ Kpenqw
gn owpvcvig fg xânxwngu- ecdcnïogvtgu- xgpvqugu k cnvtgu gngogpvu
jkftâwnkeu eqppgevcvu c cswguvc ecnfgtgtkc/ Eqorngvcogpv
cecdcfc- rtqxcfc k gp hwpekqpcogpv/
)R . 23;*

6/972-;915-49 36/786-58

4 IH2F112R o Tgxguvkogpv fg vwdu f(cegt k fg ecnfgtgtkc FP 2111 gpvgttcfgu
cod ekpvc fg rtqvgeekõ eqpvtc nc eqttqukõ vkrwu FGPUQNGP CU
4;R q gswkxcngpv/ Kpenqw ocvgtkcnu k crnkecekõ )R . 238*

31-11126;-42 4/297-31

5 IF8HO686 o Vwd fg RXE fg 2511 oo fg fkâogvtg pqokpcn fg hqtocekõ
jgnkeqñfcn cod rgthkn tïikf pgtxcv gzvgtkqtogpv- rgt cpct
hqtokiqpcv- wpkõ gnâuvkec cod ocuuknnc cfjgukxc fg rqnkwtgvâ k
eqn¹nqecv cn hqpu fg nc tcuc )R . 213*

8-111248-54 ;73-12

6 IHD\112R w Uwdokpkuvtcogpv f¶gngogpv gurckcfqt fg rqnkgknê f¶cnvc
fgpukvcv.rqnkcokfc rgt c kpvtqfweekõ gp dgkpgu- rgt c ecpqpcfc
fg FP 2111 oo/
)R . 243*

8-11184-61 625-61

7 G5\Y2R81 w Cpeqtcvig cod vce swïoke fg fkâogvtg 27 oo cod ectiqn-
xqncpfgtc k hgognnc )R . 5*

9-11124-24 216-15

8 I5T23176 mi Cegt kpqzkfcdng cwuvgpïvke cod oqnkdfê fg fgukipcekõ 2/5512
)CKUK 427*- rgt c guvtwevwtgu- gp rgthknu eqphqtocvu vkrwu tqfõ-
swcftcv- tgevcpiwnct- vtgdcnncv c vcnngt k eqn¹nqecv c n(qdtc cod
uqnfcfwtc )R . 9;*

74-7916-64 463-26

VKVQN 5VQVCN 12/16/13/13 69/;;2-5;

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂU13

VKVQN 5 GSWKRU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IHO7112R wv Uwdkokpkuvtcogpv k owpvcvig fg lwpvc fg fkncvcekõ nqpikvwfkpcn
FP2111 cod gzvtgou godtkfcvu rgt c wpc nqpikvwf fg owpvcvig
fg 561 oo k wpc vqngtâpekc fg ,0. 61 oo cod dtkfgu hcdtkecfgu
gp cegt cn ectdqpk k xktqngu hcdtkecfgu gp cegt kpqzkfcdng CKUK.415
k ectiqngtkc fg swcnkvcv 7/9 )R . 245*

2-1118/;94-88 8/;94-88

VKVQN 5VQVCN 12/16/13/14 8/;94-88

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ QDTGU GURGEKCNU16

VÏVWNQ 4 EQPPGZKÕ HKPCN14

VKVQN 5 VTCEVCOGPV FGN VGTTGP[12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I45\112R wv Vtcunncv- owpvcvig k kpuvcn¹ncekõ- fguowpvcvig k tgvktcfc f(gswkr fg
tgcnkv|cekõ fg hqtcvu uwdxgtvkecn rgthqtcekõ- gswkru f(kplgeekõ k
rgtuqpcn gurgekcnkv|cv/ )R . 89*

2-1118/266-11 8/266-11

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 35

3 I452114R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 2 k 3 fgn vtco hkpcn fg
nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv
kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv
gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k
eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61
eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg
iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 83*

3-1112/911-11 4/711-11

4 I452115R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 4- 5- 28 k 29 fgn vtco
hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn
eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4
¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc
61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 84*

5-1113/211-11 9/511-11

5 I452116R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 6- 7- 26 k 27 fgn vtco
hkpcn fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn
eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4
¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc
61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 85*

5-1113/511-11 ;/711-11

6 I452117R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 8 c 25 fgn vtco hkpcn
fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn
eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4
¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc
61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 86*

9-1113/811-11 32/711-11

7 I452118R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQPU 32 c 36 fgn vtco hkpcn
fg nc pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ-
okvlcpécpv kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn
eqpukuvgpv gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4
¶¶k eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc
61 eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï
fg iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 87*

6-1114/711-11 29/111-11

8 I452119R wv Ugeekõ fg tghqté fg vgttgp{- gp UGEEKQ 37 fgn vtco hkpcn fg nc
pqxc eqpfweekõ FP2111 k fg n(ctswgvc fg eqppgzkõ- okvlcpécpv

29-1117/111-11 219/111-11

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 36

kplgeekõ ctocfc eqorquvc rgt fqu vtgrcpvu gp xgpvcnn eqpukuvgpv
gp< rgthqtcekõ fgn vgttgp{ cod fkâogvtg pq kphgtkqt c 4 ¶¶k
eqn¹nqecekõ fg vwd ocpgiwgv f(cegt fg 71-4 0 64 rgthqtcv ecfc 61
eou/ c vqvc nc nqpikvwfc kplgevct okvlcpécpv xânxwngu ocpgiwï fg
iqoc tgiwncfqtu fg rtguukõ- tgxguvkv gzvgtkqt fg n(gpvwdcogpv
okvlcpécpv dgwtcfc fg dcttglc fg ekogpv dgpvqpkvc/ Kplgeekõ
guvcdng fg ekogpv cod xqnwo k rtguukqpu fgfwñv fg ngu fcfgu
igqvêepkswgu crqtvcvu/ nc wpkvcv kpenqw vcodë gn uwdokpkuvtcogpv k
eqn¹nqecekõ fg dcttc f(cegt fg fkâogvtg 36 oo c n(kpvgtkqt fg nc
vwdgtkc wp eqr cecdcv gn rtqeëu f(kplgeekõ/ )R . 88*

VKVQN 5VQVCN 12/16/14/12 287/466-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ RTQVGEEKÕ ECVÔFKEC17

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 GIF\112R w Uwdokpkuvtcogpv k owpvcvig ocvgtkcnu rgt nc rtqvgeekõ Ecvqfkec
fg ecpqpcfc 231102111 f(cegt RVNN.Cdtgtc/ Kpenqwgpv<
.Lwpvgu oqpqdnqe vkrwu CTIQ oqfgn PI6.D4 q ukoknct
FP231102111
.Vtcpuhqtgehkekecfqt 26C 81X cwvqoâvke oqpqhâuke cod
eqpxgtvkfqt 1.71oX c 5.31oC/
. Fwgu rngvkpgu OOq31z4z211 oo cod 4 o fg ecdng TX 1-702mX
fg 2z21 oo3
. Eqswg Rgvtqnk 2 c 6 oo )Mi*
.Gpecruwncekõ rqnkwtgvcpkec tgevc vkrq IEK291
. Gpecruwncekõ Rqnkwtgvãpkec gp fgtkxcekõ vkrq IE[291
. 3 Eckzgu 311z311 f(cnwokpk- cecdcv gp rkpvwtc grqzk eqnqt itku
cod itcw fg rtqvgeekõ KR.76- vcpecogpv okvlcpécpv ectiqnu fg
ecr vtkcpiwnct- rncec fg owpvcvig nnkuc k gpvtcfc 2.203(( PRV gp
ectc kphgtkqt k ceqdncogpv fg 3(( cod 3 o fg vwd f(cegt icnxcpvk|cv
fg 3((/
. 5 Vgwngu cegt ewtxcv e08o ecdng TX 2Z21/
. 4 Rtqvgevqtu lwpvc cknncpv RGE cod 1-6 o fg ecdng fg 2z27oo3
rgt ecfc gzvtgo uqnfcv c vgwnc cnwokpqv/
. Gngevtqfg Rgto EWUQ5Ew TG41 cod 211 o fg ecdng fg 2z7
oo3 TX
.311 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
.211 o fg ecdng TXM 1-702MX 2z27 oo3
. 21 Jcpf{ Ecr
. 2 Cgtquqn Kortkocekõ 858
Vqv vqvcnogpv kpuvcn¹ncv k rtqxcv/ Kpenquc nc rquvc gp octzc-
tgiwncekõ k tgcnkv|cekõ f(kphqtog/

. Kpenqw ecdnglcv cwzknkct- ocvêtkc fg owpvcvig- eqppgzkqpcv-
rqucfc gp hwpekqpcogpv k gokukõ f(kphqtog/ )R . 26*

2-11176/311-11 76/311-11

ECRÏVWNQVQVCN 12/17 76/311-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 QDTC EKXKN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H3336543R o4 Gzecxcekõ fg tcuc gp rtguêpekc fg ugtxgku- fg swcnugxqn
cornâtkc k hqpfctkc- gp vgttgp{ hnwkz q gp vgttgp{ vtcevce cod
kplgeekqpu- cod tgvtqgzecxcfqtc- kpenqgpv guiqvcogpvu k eâttgic
ogeâpkec fgn ocvgtkcn gzecxcv uqdtcpv )R . 35*

32-71124-37 397-53

3 I42622D4 o4 Hqtokiõ rgt c tcugu k rqwu- JO.310R0210K- fg eqpukuvêpekc
rnâuvkec k itcpfâtkc oâzkoc fgn itcpwncv 21 oo- cdqecv cod
ewdknqv )R . 75*

9-93177-91 69;-29

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 37

4 I339621H o4 Tgdnkogpv k rkeqpcvig fg tcuc f(cornâtkc hkpu c 1-7 o- cod
ocvgtkcn vqngtcdng fg nc rtôrkc gzecxcekõ- gp vqpicfgu fg itwkz
fg hkpu c 36 eo- wvknkv|cpv rkeõ xkdtcpv- cod eqorcevcekõ ugiqpu
rnge fg eqpfkekqpu )R . 58*

26-41131-;7 431-7;

5 HFM373I8 w Rgtkeõ fg tgikuvtg fg hqtokiõ rtghcdtkecv ugpug hqpu fg 71z71z71
eo- rgt c kpuvcn¹ncekqpu fg ugtxgku- eqn¹nqecv uqdtg uqngtc fg
hqtokiõ JO.310D0510K fg 26 eo fg itwkz k tgdngtv ncvgtcn cod vgttc
fg nc ocvgkzc gzecxcekõ )R . 3;*

5-111;8-95 4;2-47

6 IFM\JGE5 w Dcuvkogpv k vcrc swcftcfc fg hquc füevkn- rgt c rgtkeõ fg ugtxgku-
tgeqn|cfc- rcu nnkwtg fg 611z611 oo k encuug E361 ugiqpu
pqtoc WPG.GP 235- eqn¹nqecv cod oqtvgt )R . 222*

5-11185-7; 3;9-87

7 II33VR2M o Vwd eqtdcdng eqttwicv fg rqnkgvknê- fg fqdng ecrc- nnkuc nc kpvgtkqt k
eqttwicfc n(gzvgtkqt- fg 271 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq
rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg fg 51 L-
tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 561 P- owpvcv eqo c ecpcnkv|cekõ
uqvgttcfc )R . 248*

71-1115-92 399-71

8 I32[D331 w Rgthqtcekõ gp hâdtkec fg hqtokiõ ctocv rgt c hqtocekõ fg
rcuucowtu hkpu c 311 oo fg fkâogvtg pqokpcn cod wp itwkz fg
rctgv gpvtg 31 k 41 eo cod dtqec fg fkcocpv kpvgtecodkcdng )R .
52*

5-111557-29 2/895-83

9 HFI\W121 o Dcpfc eqpvïpwc fg rnâuvke fg eqnqt- fg 41 eo f(cornâtkc-
eqn¹nqecfc cn nncti fg nc tcuc c 31 eo rgt uqdtg fg nc ecpqpcfc-
rgt c ocnnc ugp{cnkv|cfqtc )R . 39*

41-1111-79 31-51

VÏVWNQ 4VQVCN 12/18/12 4/;91-24

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 SWCFTG GNÊEVTKE12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 II537D;F w Kpvgttwrvqt fkhgtgpekcn fg nc encuug C uwrgtkoowpkv|cv- icooc
vgtekctk- fg 36 C f(kpvgpukvcv pqokpcn- dkrqnct )3R*- fg ugpukdknkvcv
1/14 C- fg fgueqppgzkõ hkz ugngevkw- cod dqvõ fg vguv kpeqtrqtcv k
kpfkecfqt ogeâpke fg fghgevg- eqpuvtwñv ugiqpu ngu
gurgekhkecekqpu fg nc pqtoc WPG.GP 72119.2- fg 3 oôfwnu FKP
fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv gp rgthkn FKP )R . 252*

4-11127;-86 61;-36

3 II525F;4 w Kpvgttwrvqt cwvqoâvke ocipgvqvêtoke fg 3 C f(kpvgpukvcv pqokpcn-
vkrwu RKC eqtdc D- dkrqnct )3R*- fg 7111 C fg rqfgt fg vcnn
ugiqpu WPG.GP 719;9 k fg 21 mC fg rqfgt fg vcnn ugiqpu
WPG.GP 71;58.3- fg 3 oôfwnu FKP fg 29 oo f(cornâtkc- owpvcv
gp rgthkn FKP )R . 251*

4-11168-56 283-46

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/12 792-71

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQ13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 II32T;2I o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq
rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg 4 L-
tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ
gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc )R . 247*

26-1113-6; 49-96

3 GI333926 o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn-
cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg f(2 L-

26-1112-15 26-71

EUR
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RTGUUWRQUV Râi/< 38

tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg
3111 X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv )R . 9*

4 II262633 w Eckzc fg fgtkxcekõ swcftcfc fg rnâuvke- fg 211z211 oo- cod
itcw fg rtqvgeekõ KR.65- owpvcfc uwrgthkekcnogpv )R . 246*

3-11125-1; 39-29

5 II3E3G53 o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2
eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu
)R . 249*

42-11133-;; 823-7;

6 IH32O;22 o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6
V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?71/4
oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod
itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv )R . 241*

47-11146-7; 2/395-95

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/13 3/191-27

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 UKUVGOGU FG VGTTGU14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 GI423243 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc-
cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- wpkrqnct- fg ugeekõ 2 z 3/6 oo3-
cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv )R . ;*

71-1112-28 81-31

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/14 81-31

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 ECDNGLCV15

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 GI423667 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc-
cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vgvtcrqnct- fg ugeekõ 5 z 7 oo3-
cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc )R . 23*

456-1115-43 2/5;1-51

3 GI423467 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc-
cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 7 oo3- cod
eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc )R . 22*

361-1114-77 ;26-11

4 GI423447 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc-
cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- vtkrqnct- fg ugeekõ 4 z 3/6 oo3- cod
eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc )R . 21*

43-1112-78 64-55

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/15 3/569-95

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 GPNNWOGPCV K RTGUUGU FG EQTTGPV16

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 GJ72CMGD w Nnwo f(gogtiêpekc pq rgtocpgpv k guvcpec- cod itcw fg
rtqvgeekõ KR76- fg hqtoc tgevcpiwnct cod fkhwuqt k equ fg
rqnkectdqpcv- cod nâorcfc hnwqtguegpv fg 9 Y- hnwz crtqzkocv fg
511 c 551 nüogpu- 2 j f(cwvqpqokc- rtgw cnv- eqn¹nqecfc
uwrgthkekcn )R . 27*

8-11124;-;8 ;8;-8;
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3 GJD28778 w Nnwogpgtc guvcpec cod fkhwuqt ewdgvc fg rnâuvke cod 3
hnwqtguegpvu fg 69 Y fgn vkrwu V370I24- tgevcpiwnct- cod zcuuïu
rqnkêuvgt- tgcevâpekc gngevtôpkec- KR.76- owpvcfc uwrgthkekcnogpv
cn uquvtg )R . 28*

8-11193-27 686-23

4 GI73F2GM w Kpvgttwrvqt- dkrqnct )3R*- 27 CZ0361 X- cod vgenc k cod eckzc fg
uwrgthïekg guvcpec- cod itcw fg rtqvgeekõ KR.66- rtgw cnv- owpvcv
uwrgthkekcnogpv )R . 25*

6-11129-63 ;3-71

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/16 2/758-62

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU13

VKVQN 5 GPIKP[GTKC17

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 RCCK113R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc cornkcekõ fg ngu
ngicnkv|cekqpu fgnu ctoctku fg rqvgpekc k eqpvtqn qp gu eqppgevgp
gnu pqwu gswkru fgn rtqlgevg/ Kpenqw gp ecfc ecu tgfceekõ fgn
rtqlgevg q ogoôtkc vêepkec- gncdqtcekõ fg nc fqewogpvcekõ-
rcicogpv fg vczgu- xkucvu k cevc f(gortguc GEC
)R . 281*

2-1112/311-11 2/311-11

VKVQN 5VQVCN 12/18/13/17 2/311-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQN14

VKVQN 5 SWCFTGU FG EQPVTQN12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 GR8G112R wv Uwdokpkuvtcogpv k eqn¹nqecekõ fg vctigvc fg eqowpkecekqpu vkrwu
rtqhkdwu RU7;.FRO q gswkxcngpv rgt c eqppgzkõ fgnu gswkru cn
swcftg fg eqpvtqn gzkuvgpv 12RNC1915 q gp cnvtgu kpuvcn¹ncekqpu
ukoknctu/ )R . 2;*

2-1112/481-78 2/481-78

VKVQN 5VQVCN 12/18/14/12 2/481-78

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQN14

VKVQN 5 UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQ13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 II32T;2I o Vwd tïikf fg RXE- fg 43 oo fg fkâogvtg pqokpcn- cñnncpv k pq
rtqrcicfqt fg nc hncoc- cod wpc tgukuvêpekc c n(korcevg fg 4 L-
tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 361 P- fg 2/2 oo fg itwkz- cod wpkõ
gpeqncfc k eqo c ecpcnkv|cekõ uqvgttcfc )R . 247*

26-1113-6; 49-96

3 GI333926 o Vwd hngzkdng eqttwicv fg RXE- fg 36 oo fg fkâogvtg pqokpcn-
cñnncpv k pq rtqrcicfqt fg nc hncoc- tgukuvêpekc c n(korcevg f(2 L-
tgukuvêpekc c eqortguukõ fg 431 P k wpc tkikfguc fkgnêevtkec fg
3111 X- owpvcv uqdtg uquvtgoqtv )R . 9*

26-1112-15 26-71

4 II3E3G53 o Uchcvc cñnncpv fg RXE rgthqtcfc- fg 71z211 oo- cod 2
eqorctvkogpv k cod eqdgtvc- owpvcfc uqdtg uwrqtvu jqtkv|qpvcnu
)R . 249*

42-11133-;; 823-7;

5 IH32O;22 o Vwd f(cegt icnxcpkv|cv ugpug uqnfcfwtc- hcdtkecv cod cegt U2;6
V- fg 3¶¶ fg okfc fg tquec )fkâogvtg gzvgtkqt gurgekhkecv?71/4
oo k FP?61 oo*- uêtkg O ugiqpu WPG.GP 21366- tquecv- cod
itcw fg fkhkewnvcv dckz k eqn¹nqecv uwrgthkekcnogpv )R . 241*

43-11146-7; 2/253-19
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VKVQN 5VQVCN 12/18/14/13 2/;1;-33

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQN14

VKVQN 5 ECDNGLCV EQPVTQN14

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 II44C415 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 4110611 X fg vgpukõ
cuukipcfc- cod fgukipcekõ X1X.M- dkrqnct- fg ugeekõ 3 z 2/6
oo3- rcpvcnnc ogvân¹nkec cod ftgpcvig k eqdgtvc fgn ecdng fg
RXE- eqn¹nqecv gp vwd )R . 24;*

471-1113-68 ;36-31

3 GGX5112R o Uwokpkuvtcogpv k kpuvcn¹ncekõ fg ecdng rtqhkdwu HKR.FR.HOU
2z3z1-75 )R . 8*

316-1115-35 97;-31

4 GI423C37 o Ecdng cod eqpfwevqt fg eqwtg fg 1-702 mX fg vgpukõ cuukipcfc-
cod fgukipcekõ T\2.M )CU*- ownvkrqnct- fg ugeekõ 21 z 2/6 oo3-
cod eqdgtvc fgn ecdng fg rqnkqnghkpgu cod dckzc gokuukõ hwou-
eqn¹nqecv gp ecpcn q uchcvc )R . 24*

36-1115-51 221-11

VKVQN 5VQVCN 12/18/14/14 2/;15-51

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN18

VÏVWNQ 4 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQN14

VKVQN 5 RTQITCOCEKÕ15

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 RCCK114R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c rtqitcocekõ UECFC k
kpvgitcekõ fgnu pqwu gswkru cn ukuvgoc f(CVNN- )R . 282*

2-1113/611-11 3/611-11

VKVQN 5VQVCN 12/18/14/15 3/611-11

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVU19

VÏVWNQ 4 TGRQUKEKQPU12

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 IFF2W231 w Dtqecn rgt c rqw hqtocv rgt wp eqp cukoêvtke fg hqtokiõ
rtghcdtkecv fg fkogpukqpu 231Z71Z91 eo- cod lwpv gpecfgnncv-
eqn¹nqecv uqdtg cpgnn fg rqw fg tgikuvtg- kpenüu ugignncv fg lwpvu k
itcqpu fg rcvgu cod oqtvgt okzv 2<3<21- gncdqtcv c n(qdtc cod
hqtokiõ fg 276 n )R . 214*

21-111245-97 2/459-71

3 IF6L9H1G w Eckzc rgt c godqtpcn fg 81z41z96 eo- cod rctgvu fg 31 eo fg
itwkz fg hqtokiõ JO.310R0310K uqdtg uqngtc fg 26 eo fg hqtokiõ
JO.310R0310K )R . 211*

5-111235-75 5;9-67

4 IF6\DLC5 w Tgkzc hkzc- rgt c godqtpcn fg hquc itkuc- fg 891z451z51 oo k 52
mi fg rgu k eqn¹nqecfc cod oqtvgt )R . 212*

5-11179-71 385-51

5 I;76C8GF o Xqtcfc tgevc fg hqtokiõ- fqdng ecrc- cod ugeekõ pqtocnkv|cfc
fg ecnécfc E6 fg 36z26 eo ugiqpu WPG 238451- fg encuug
enkoâvkec D- encuug tgukuvgpv c n(cdtcukõ J k encuug tgukuvgpv c hngzkõ
W )T.7 ORc* ugiqpu WPG.GP 2451- eqn¹nqecfc uqdtg dcug fg
hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg tgukuvêpekc oïpkoc c
eqortguukõ k fg 36 c 41 eo f(cnéâtkc- k tglwpvcfc cod oqtvgt )R .
;4*

51-11135-49 ;86-31

6 I;8657FC o Tkiqnc fg 31 eo f(cornâtkc fg rgegu fg hqtokiõ- fg 51z31 eo k 8
eo fg itwkz okvlâ- eqn¹nqecfgu cod oqtvgt )R . ;6*

51-11131-;2 947-51
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7 I;82PO22 o4 Dcug rgt c tkiqnc fg hqtokiõ pq guvtwevwtcn fg 26 P0oo3 fg
tgukuvêpekc oïpkoc c eqortguukõ- cdqecv fgu fg ecokõ k cecdcv
tginglcv )R . ;5*

3-56186-9; 296-;4

8 I;J22362 v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 27
uwth D 61081 F- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc fgpuc rgt c ecrc fg vtâpukv k itcpwncv itcpïvke-
guvguc k eqorcevcfc )R . ;7*

22-21163-;; 699-2;

9 I;J22D63 v Rcxkogpv fg oguenc dkvwokpquc eqpvïpwc gp ecngpv vkrwu CE 33
dkp D 61081 U- cod dgvwo cuhânvke fg rgpgvtcekõ- fg
itcpwnqogvtkc ugokfgpuc rgt c ecrc kpvgtoêfkc k itcpwncv ecnectk-
guvguc k eqorcevcfc )R . ;8*

22-2115;-82 662-89

; I;L24L51 o3 Tgi f(cfjgtêpekc cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu
E71D40D3 CFJ- cod fqvcekõ 2 mi0o3 )R . ;;*

;3-6111-4; 47-19

21 I;L23P71 o3 Tgi f(kortkocekõ cod gownukõ dkvwokpquc ecvkôpkec vkrwu
E71DH5 KOR- cod fqvcekõ 2-3 mi0o3 )R . ;9*

;3-6111-57 53-66

22 I;42313N o4 Dcug fg vqv.w ctvkhkekcn eqn¹nqecfc cod guvgpgfqtc k rkeqpcvig fgn
ocvgtkcn cn 211& fgn RO )R . ;3*

38-86133-34 727-99

23 I7C27XD6 o Tgkzcv f(cegt fg 3 o f(cnéâtkc hqtocv rgt rcpgnnu fg 3/86 z 3 o
cod ocnnc gooctecfc - octe hqtocv rgt vwd fg 51z51z2-6 oo k
ocnnc gngevtquqnfcfc fg 61z411 oo k 6 oo fg itwkz - hkzcvu
ogeâpkecogpv c uwrqtvu xgtvkecnu fg vwd fg ugeekõ ektewnct fg
fkâogvtg 71 oo k 3 oo fg itwkz - ukvwcvu ecfc 3/; o cnu gzvtgou
fg ecfc rcpgnn- cod cecdcv icnxcpkv|cv k rncuvkhkecv k cod rncvkpgu
rgt c tgcnkv|ct nc hkzcekõ - eqn¹nqecv ogeâpkecogpv cn uwrqtv )R .
;1*

36-11156-57 2/247-61

VÏVWNQ 4VQVCN 12/19/12 8/1;2-18

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVU19

VÏVWNQ 4 UGTXGKU CHGEVCVU13

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 H333112R w Gzecxcekõ okzvc fg ecnkecvcu okvlcpécpv tgvtqgzecxcfqtc k ocpwcn
gp nqecnkv|cekõ fg ugtxgku gzkuvgpvu gpvgttcvu- cod wpc nqpikvwf
fg hkpu c 6-11 o k wpc rtqhwpfkvcv hkpu c 5-11 o- kpenqgpv nc
fgoqnkekõ k tgrqukekõ fg swcnugxqn vkrwu fg rcxkogpv-
gpvkdcekqpgu uk cpguukp pgeguuâtkgu- ugp{cnkv|cekqpu- rtqvgeekqpu
k hctekv rquvgtkqt fg nc tcuc fgiwfcogpv eqorcevcv )R . 33*

61-1113;1-86 25/648-61

3 RCCL112R rc Rctvkfc cnécfc c lwuvkhkect rgt c fguxkcogpvu rtqxkukqpcnu q
fghkpkvkwu fg ugtxgku gzkuvgpvu chgevcvu rgt nc eqpuvtweekõ fg ngu
qdtgu fg nc RVNN.Cdtgtcu )R . 1*

2-11151/111-11 51/111-11

VÏVWNQ 4VQVCN 12/19/13 65/648-61

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ OGUWTGU EQTTGEVQTGU CODKGPVCNU1;

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 ITK44593 o3 Ocpvc qtiâpkec vkrwu 211& eqeq- fg fgpukvcv crtqzkocfc 511
i0o3- eqn¹nqecfc gp wp vgttgp{ rtgrctcv cod wp rgpfgpv
crtqzkocv fgn 211 & k cod wpc nnctiâtkc fg vcnüu fg 5 c 21 o-
hkzcfc cod itcrgu f(cegt eqttwicv gp hqtoc f(W- fg 21 oo fg
fkâogvtg k fg 31.21.31 eo- cod wpc fgpukvcv fg 4 w0o3 k cod
rctv rtqrqtekqpcn fg tcuc uwrgtkqt fg hkzcekõ )R . 274*

2/641-1115-32 7/552-41

3 IT8323L1 o3 Jkftqugodtc fg dcttglc fg nncxqtu rgt c igurc vkrwu okzvc cod
cffkekõ f(gurêekgu ctdwuvkxgu k0q fg hnqt ugiqpu PVL 18P- cod
wpc fqukhkecekõ fg 46 i0o3- ckiwc- ownej fg hkdtc xgigvcn c dcug

2/641-1112-52 3/268-41
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fg rcnnc rkecfc k hkdtc ewtvc fg egn¹nwnquc )311i0o3*- cfqd
qticpq.okpgtcn f(cnnkdgtcogpv ngpv- dkqcevkxcfqt oketqdkâ k
guvcdknkv|cfqt ukpvêvke fg dcug cetïnkec- gp wpc uwrgthïekg > 611
o3 )R . 273*

4 IT583748 w Uwdokpkuvtcogpv fg Rkpwu jcngrgpuku f(cnéâtkc fg 211 c 236 eo-
gp eqpvgpkfqt fg 6 c 36 n )R . 26;*

311-1119-63 2/815-11

5 IT773662 w Rncpvcekõ f(ctdwuv q ctdtg fg rgvkv hqtocv gp eqpvgpkfqt fg 21 c
36 n- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 61z61z51 eo cod okvlcpu
ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv cod vgttc
fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi )R . 272*

311-11127-67 4/423-11

6 IT562I38 w Uwdokpkuvtcogpv fg Swgtewu rwdguegpu fg rgtïogvtg fg 21 c 23
eo- cod rc fg vgttc fg fkâogvtg oïpko 44 eo k rtqhwpfkvcv
oïpkoc 34-2 eo ugiqpu hõtowngu PVL )R . 269*

211-11164-59 6/459-11

7 IT725222 w Rncpvcekõ f(ctdtg rncpkhqnk cod rc fg vgttc q eqpvgpkfqt- fg 7 c 25
eo fg rgtïogvtg fg vtqpe c 2 o f(cnéâtkc )c rctvkt fgn eqnn fg
n(cttgn*- gzecxcekõ fg enqv fg rncpvcekõ fg 71z71z71 eo cod
okvlcpu ocpwcnu- gp wp rgpfgpv kphgtkqt cn 46 &- tgdngtv fgn enqv
cod vgttc fg n(gzecxcekõ k rtkogt tgi )R . 271*

211-11139-14 3/914-11

ECRÏVWNQVQVCN 12/1; 32/876-71

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ IGUVKÕ FG TGUKFWU21

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 I3T753CC o4 Eâttgic cod okvlcpu ogeâpkeu k vtcpurqtv fg tgukfwu kpgtvu q pq
gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu- cod
ecokõ rgt c vtcpurqtv fg 31 v- cod wp tgeqttgiwv fg oëu fg 26 k
hkpu c 31 mo )R . 68*

;34-;619-;8 9/398-94

3 I3T461C; o4 Vtcpurqtv fg vgttgu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ fg tgukfwu-
cod ecokõ fg 31 v k vgoru f(gurgtc rgt c nc eâttgic cod okvlcpu
ogeâpkeu- cod wp tgeqttgiwv fg ogp{u fg 26 mo )R . 66*

26/893-;415-57 81/4;2-98

4 I3TC8NR1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc kpgtvu
cod wpc fgpukvcv 2-7 v0o4- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281615 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113* )R . 73*

26/893-;414-12 58/617-73

5 I3T35311 o4 Encuukhkecekõ c rgw f(qdtc fg tgukfwu fg eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ
gp htceekqpu ugiqpu TGCN FGETGVQ 21603119- cod okvlcpu
ocpwcnu )R . 65*

417-5812;-41 6/;25-98

6 I3T651U1 o4 Vtcpurqtv fg tgukfwu gurgekcnu c kpuvcn¹ncekõ cwvqtkv|cfc fg iguvkõ
fg tgukfwu- cod eqpvgpkfqt f(2 o4 fg ecrcekvcv )R . 67*

2-11176-;1 76-;1

7 I3TC8O11 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c fkrôukv cwvqtkv|cv fg tgukfwu fg vgttc
eqpvcokpcfc gurgekcnu- rtqegfgpvu f(gzecxcekõ- cod eqfk
281614+ ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP
OCO041503113* )R . 74*

2-1112;2-12 2;2-12

8 I3TC7691 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu dcttglcvu
pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-28 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281;15 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 6;*

337-61123-29 3/869-88

9 I3TC7791 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg ogvcnnu
dcttglcvu pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-3 v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281518 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 71*

2-781.34-99 .4;-99

; I3TC79;1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hwuvc
pq gurgekcnu cod wpc fgpukvcv 1-2; v0o4- rtqegfgpvu fg
eqpuvtweekõ q fgoqnkekõ- cod eqfk 281312 ugiqpu nc Nnkuvc
Gwtqrgc fg Tgukfwu )QTFGP OCO041503113* )R . 72*

87-4118-37 664-;5

EUR

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

RTGUUWRQUV Râi/< 43

21 I3TC72J1 o4 Fgrqukekõ eqpvtqncfc c egpvtg fg tgekencvig fg tgukfwu fg hqtokiõ
kpgtvu cod wpc fgpukvcv 2-56 v0o4- rtqegfgpvu fg eqpuvtweekõ q
fgoqnkekõ- cod eqfk 281212 ugiqpu nc Nnkuvc Gwtqrgc fg Tgukfwu
)QTFGP OCO041503113* )R . 69*

423-11122-19 4/567-;7

22 RCCK11;R RC Rctvkfc cnécfc f(cdqpcogpv ïpvgitg rgt c nc kpuvcn¹ncekõ k
ocpvgpkogpv fwtcpv ngu qdtgu f(wp rwpv pgv fg tgekencvig )R .
283*

2-1116/142-25 6/142-25

ECRÏVWNQVQVCN 12/21 255/22;-14

QDTC RTGUWRWGUVQ RVNN.CDTGTC12

ECRÏVWNQ RCTVKFGU CNÉCFGU22

FGUETKREKÕPWO/ EQFK WC KORQTVCOKFCOGPVRTGW

2 J\CC112R w Ugiwtgvcv k ucnwv fg ngu qdtgu fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg
n(ctvêtkc RVNN.Cdtgtc )ugiqpu cppgz 29* )R . 279*

2-111227/612-;5 227/612-;5

ECRÏVWNQVQVCN 12/22 227/612-;5

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 



Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

TGUWO FG RTGUUWRQUV Râi/< 2

PKXGNN 5< VKVQN 5 Korqtv

Vkvqn 5 12/15/12/12 QDTC EKXKN 82/991-;3
Vkvqn 5 12/15/12/13 UGTTCNNGTKC 9/26;-38
Vkvqn 5 12/15/12/14 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU 35;/114-52

12/15/12 CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCNVïvwnq 4 43;/154-71

Vkvqn 5 12/15/13/12 QDTC EKXKN ;4/383-62
Vkvqn 5 12/15/13/13 UGTTCNNGTKC 6/889-52
Vkvqn 5 12/15/13/14 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU 71/374-36

12/15/13 CTSWGVC ECDCNKOGVTGVïvwnq 4 26;/425-28

Vkvqn 5 12/15/14/12 QDTC EKXKN 89/812-61
Vkvqn 5 12/15/14/13 UGTTCNNGTKC ;/387-77
Vkvqn 5 12/15/14/14 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU 7/7;2-11

12/15/14 CTSWGVGU FG XGPVQUGUVïvwnq 4 ;5/77;-27

Vkvqn 5 12/15/15/12 QDTC EKXKN ;1/789-29
Vkvqn 5 12/15/15/13 UGTTCNNGTKC 24/898-15
Vkvqn 5 12/15/15/14 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU 25/141-72

12/15/15 CTSWGVGU FG FGUIWCUUQUVïvwnq 4 229/5;6-94

Vkvqn 5 12/15/16/12 QDTC EKXKN 56/777-;9
Vkvqn 5 12/15/16/13 UGTTCNNGTKC ;/;32-61
Vkvqn 5 12/15/16/14 ECNFGTGTKC- CEEGUUQTKU K GSWKRU 72/182-93

12/15/16 CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCNVïvwnq 4 227/771-41

Vkvqn 5 12/16/12/12 VTCEVCOGPVU FGN VGTTP[ 457/566-11
Vkvqn 5 12/16/12/13 FGOQNKEKQPU 24/9;7-59
Vkvqn 5 12/16/12/14 GZECXCEKQPU K TGDNGTVU 51/112-41
Vkvqn 5 12/16/12/15 ENCXC UQVC DX.2312 75/5;8-27
Vkvqn 5 12/16/12/16 RQW FG NC ENCXC 42/414-16

12/16/12 ENCXC UQVC DX.2312Vïvwnq 4 5;7/263-;;

Vkvqn 5 12/16/13/12 QDTC EKXKN 8/295-;7
Vkvqn 5 12/16/13/13 ECPQPCFGU 69/;;2-5;
Vkvqn 5 12/16/13/14 GSWKRU 8/;94-88

12/16/13 RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂUVïvwnq 4 85/271-33

Vkvqn 5 12/16/14/12 VTCEVCOGPV FGN VGTTGP[ 287/466-11
12/16/14 EQPPGZKÕ HKPCNVïvwnq 4 287/466-11

Vkvqn 5 12/18/13/12 SWCFTG GNÊEVTKE 792-71
Vkvqn 5 12/18/13/13 UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQ 3/191-27
Vkvqn 5 12/18/13/14 UKUVGOGU FG VGTTGU 81-31
Vkvqn 5 12/18/13/15 ECDNGLCV 3/569-95
Vkvqn 5 12/18/13/16 GPNNWOGPCV K RTGUUGU FG EQTTGPV 2/758-62
Vkvqn 5 12/18/13/17 GPIKP[GTKC 2/311-11

12/18/13 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGUVïvwnq 4 9/249-42

Vkvqn 5 12/18/14/12 SWCFTGU FG EQPVTQN 2/481-78
Vkvqn 5 12/18/14/13 UKUVGOGU KPUVCN¹NCEKQ 2/;1;-33
Vkvqn 5 12/18/14/14 ECDNGLCV EQPVTQN 2/;15-51
Vkvqn 5 12/18/14/15 RTQITCOCEKÕ 3/611-11

12/18/14 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQNVïvwnq 4 8/795-3;

2/691/784-98

PKXGNN 4< VÏVWNQ 4 Korqtv

Vïvwnq 4 12/12/12 VTGDCNNU RTGXKU K GPFGTTQEU 3/147-1;
Vïvwnq 4 12/12/13 PGVGLC K GUDTQUUCFC 8;/336-79
Vïvwnq 4 12/12/14 GZECXCEKQPU 668/144-87
Vïvwnq 4 12/12/15 TGDNKOGPVU 933/219-64

12/12 OQXKOGPV FG VGTTGUEcrïvwnq 2/571/515-17

Vïvwnq 4 12/15/12 CTSWGVC FG FGTKXCEKÕ KPKEKCN 43;/154-71

EUR

Rtqlgevg Eqpuvtwevkw fg nc tgpqxcekõ rgt c nc oknnqtc fg n¶ctvêtkc RVNN.Cdtgtc/ RE 28/2

TGUWO FG RTGUUWRQUV Râi/< 3

Vïvwnq 4 12/15/13 CTSWGVC ECDCNKOGVTG 26;/425-28
Vïvwnq 4 12/15/14 CTSWGVGU FG XGPVQUGU ;5/77;-27
Vïvwnq 4 12/15/15 CTSWGVGU FG FGUIWCUUQU 229/5;6-94
Vïvwnq 4 12/15/16 CTSWGVC EQPPGZKÕ HKPCN 227/771-41

12/15 CTSWGVGUEcrïvwnq 929/294-17

Vïvwnq 4 12/16/12 ENCXC UQVC DX.2312 5;7/263-;;
Vïvwnq 4 12/16/13 RCU UQDTG ECPCN FGUIWÂU 85/271-33
Vïvwnq 4 12/16/14 EQPPGZKÕ HKPCN 287/466-11

12/16 QDTGU GURGEKCNUEcrïvwnq 857/779-32

Vïvwnq 4 12/18/12 QDTC EKXKN 4/;91-24
Vïvwnq 4 12/18/13 KPUVCN¹NCEKQPU GNÊEVTKSWGU 9/249-42
Vïvwnq 4 12/18/14 KPUVCN¹NCEKQPU FG EQPVTQN 8/795-3;

12/18 KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQNEcrïvwnq 2;/913-84

Vïvwnq 4 12/19/12 TGRQUKEKQPU 8/1;2-18
Vïvwnq 4 12/19/13 UGTXGKU CHGEVCVU 65/648-61

12/19 TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVUEcrïvwnq 72/739-68

4/217/797-74

PKXGNN 3< ECRÏVWNQ Korqtv

Ecrïvwnq 12/12 OQXKOGPV FG VGTTGU 2/571/515-17
Ecrïvwnq 12/13 ECPQPCFGU 2/649/216-27
Ecrïvwnq 12/14 RTQXGU FG RTGUUKÕ K GUVCPSWGKVCV 9/711-11
Ecrïvwnq 12/15 CTSWGVGU 929/294-17
Ecrïvwnq 12/16 QDTGU GURGEKCNU 857/779-32
Ecrïvwnq 12/17 RTQVGEEKÕ ECVÔFKEC 76/311-11
Ecrïvwnq 12/18 KPUVCN¹NCEKQPU GNGEVTKSWGU K FG EQPVTQN 2;/913-84
Ecrïvwnq 12/19 TGRQUKEKQPU K UGTXGKU CHGEVCVU 72/739-68
Ecrïvwnq 12/1; OGUWTGU EQTTGEVQTGU CODKGPVCNU 32/876-71
Ecrïvwnq 12/21 IGUVKÕ FG TGUKFWU 255/22;-14
Ecrïvwnq 12/22 RCTVKFGU CNÉCFGU 227/612-;5

12 Rtguwrwguvq RVNN.CDTGTCQdtc 6/111/;89-47

6/111/;89-47

PKXGNN 2< QDTC Korqtv

Qdtc 12 Rtguwrwguvq RVNN.CDTGTC 6/111/;89-47
6/111/;89-47

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 



Projecte Constructiu de la renovació per a la millora de l´artèria PTLL-Abrera. PC 17.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

5.000.978,36PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

250.048,925 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.000.978,36....................................................................................................................................

5 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.000.978,36....................................................................................................................................250.048,92

Subtotal 5.501.076,20

21 % IVA SOBRE 5.501.076,20....................................................................................................................................1.155.226,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.656.302,20"

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS )

Barcelona, Desembre de 2018

L´Enginyer autor del projecte L´Enginyer director del projecte

Signat: Manuel de Riquer Mestres Signat: Daniel Español Realp
Enginyer Civil Enginyer de Camins Canals i Ports

IDOM Consulting, Engineering, ATLL Concessionària de la Generalitat
Architecture, S.A.U. de Catalunya, S.A


	PC PTLL-ABRERA
	Doc Nº 1 Memòria i Annexos
	Memòria
	Annex nº 1. Resum de les dades principals
	Annex nº 2 Recopilació i anàlisi documentació
	Annex nº 3 Estudi d'alternatives
	Annex nº 4 Treballs topogràfics
	Annex nº 5 Geologia i geotècnia
	Annex nº 6 Reportatge fotogràfic
	Annex nº 7 Càlcus hidràulics
	Annex nº 8 Càlculs mecànics i estructurals
	Annex nº 9 Especificacions Tècniques
	Annex nº 10 Traçat
	Annex nº 11 Subministrament elèctric
	Annex nº 12 Procediments constructius
	Annex nº 13 Pla d'obra
	Annex nº 14 Justificació de Preus
	Annex nº 15 Expropiacions i Serveis Afectats
	Expropiacions
	Serveis Afectats

	Annex nº 16 Memòria Ambiental
	Annex nº 17 Gestió de Residus
	Annex nº 18 Estudi de Seguretat i Salut
	Annex nº 19 PCA
	Annex nº 20 Pla Control Qualitat
	Annex nº 21 Criteris sanitaris Aigua

	Doc Nº 2 Plànols
	Doc Nº 3 Plec de Condicions
	Doc Nº 4 Pressupost
	Amidament Auxiliars
	Amidaments
	Quadre de Preus nº 1
	Quadre de Preus nº 2
	Pressupost
	Resum Pressupost
	Pressupost General



		2018-12-13T11:12:31+0100
	DE RIQUER MESTRES, MANUEL (AUTENTICACIÓN)


		2018-12-13T13:30:30+0100
	ESPAÑOL REALP, DANIEL CARLOS (FIRMA)




