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1. OBJECTE
El present document té per objecte servir de base per definir l’abast de l’actuació en cas
d’interferència de les instal·lacions del CAT amb altres serveis afectats.
Regula tant la solució a adoptar com el procediment operatiu per portar-la a terme, des de
que es detecta fins que es resolt satisfactòriament per les parts implicades.

2. ANTECEDENTS
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) és un ens format per ajuntaments i indústries de
les comarques de Tarragona que va iniciar la seva activitat l’agost de 1989.
La seva finalitat és la captació, el tractament i la distribució d’aigua procedent dels canals de
reg d’ambdós marges del riu Ebre fins a un màxim de 4 m³/s, segons la Llei 18/81, d’1 de
juliol, sobre actuacions en matèria d’aigua a Tarragona.
La implantació més important del CAT es troba al llarg de la franja litoral de les comarques
de Tarragona, endinsant-se cap a l’interior amb diversos ramals per abastar l’Alt Camp, la
Conca de Barberà i el Baix Penedès.+
Actualment es distribueixen de l’ordre de 70 Hm³/any d’un total de 126 Hm³, de que pot
disposar la concessió, estant ja atorgats més de 100 Hm³/any. Per portar a terme aquest
subministrament es disposa de l’ordre de 403 Km de conduccions, sent la més important la
conducció principal DN1600 amb una longitud de 80 Km. Els materials emprats són el
formigó armat amb camisa de xapa, el formigó pretesat amb camisa de xapa, la fosa dúctil i
en menor quantitat el polietilè d’alta densitat.

3. MARC LEGAL DE PROTECCIÓ DE LA CANONADA
El marc legal vigent de la protecció de la canonada és el següent:
3.1. Text Refós de la Revisió del Pla Especial de protecció de la infraestructura de la
portada d’aigües de l’Ebre a les Comarques de Tarragona, essent de caràcter
supramunicipal.
 àmbit Camp de Tarragona aprovat definitivament pel HCPTOP l'1 de desembre de
2006, (publicat al DOGC 4818, 09/02/2007, en procés de revisió juny-2016).
 àmbit Terres de l’Ebre aprovat definitivament pel HCPTOP el 23 de febrer de 2007,
(publicat al DOGC 4857, 05/04/2007 en procés de revisió juny-2016).
Aquest document és una revisió del Pla Especial de l’any 1992 on es recullen totes les
conduccions construïdes i previstes així com totes les àrees de serveis tècnics existents i
previstos a mig termini.
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El Pla Especial preveu una franja de protecció de 20 m, centrada sobre l’eix de la canonada
en la que, entre d’altres limitacions, s’estableixen com a mesures de protecció:
a) La prohibició de fer edificacions de cap tipus.
b) Per fer moviments de terres i obres al subsòl, prèvia a la llicència municipal, s’haurà
de sol·licitar autorització a l’ens gestor de la infraestructura, en aquest cas, el Consorci
d’Aigües de Tarragona.
Per les noves conduccions, no incloses al Pla Especial de 1992, es preveu una franja de
protecció de 10 metres amb les característiques anteriors.
A cada conducció s’imposa una servitud d’aqüeducte d’amplada variable, en funció del
diàmetre, d’entre 5 i 3 metres, amb una sèrie de limitacions addicionals.

3.2. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre en què s’aprova el text refós de la legislació
en matèria d’aigües a Catalunya; transcrivim l’article 33.2:
“33.2. Com a mitjà de protecció de les instal·lacions de les xarxes bàsiques d'abastament,
s'estableix una zona de servitud afecta al servei públic de les conduccions i altres elements
subterranis que en formin part consistent en una franja de deu metres d'amplada mesurada
de forma horitzontal i centrada sobre l'eix de les instal·lacions lineals, dins de la qual les
activitats i els usos del sòl resten sotmesos a les limitacions següents:
a) La prohibició d'edificar-hi o instal·lar-hi construccions permanents.
b) La necessitat d'obtenir l'autorització de l'entitat titular o gestora del servei per a efectuarhi moviments de terres o bé obres en la superfície o el subsòl.
c) L'accés lliure i permanent del personal propi o designat per l'entitat titular o gestora del
servei per a dur-hi a terme les tasques necessàries de vigilància, manteniment, reparació,
fitament i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials.
d) La submissió de qualsevol altres activitats i operacions a l'autorització prèvia de l'entitat
titular o gestora del servei, que n'ha de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les
instal·lacions i amb la garantia de la continuïtat del mateix servei.”

4. TIPOLOGIES DE SERVEIS AFECTATS
Els criteris que determinen les tipologies dels serveis afectats i la seva solució són:
 en funció de la infraestructura o servei a instal·lar.
 en funció de la tipologia de l’afecció (cruïlla, paral·lelisme, terraplens, estructures, etc.).
5. SOLUCIONS A ADOPTAR
En aquest apartat s’enumeren les tipologies de les solucions a adoptar per tal de donar
garantia de servei de les instal·lacions del CAT en funció de quin sigui el element que
s’afecta:
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5.1. Afeccions derivades de canalitzacions de companyies de serveis (gas, telefonia,
electricitat, clavegueram, enllumenat públic, ...)
5.1.1.

Cruïlles
Com a norma general, les cruïlles amb les conduccions del CAT es faran de forma
ortogonal per sobre de la conducció, dins de contratubs formigonats de cinc metres (5
m) de longitud en el sentit longitudinal del servei a instal·lar i centrat a la conducció,
deixant un esguard mínim de vint centímetres (20 cm) de la part inferior de l’esmentada
protecció al servei més proper del CAT. La canonada i cables del CAT seran novament
tapats amb sorra.

5.1.2.

Paral·lelismes
Com a norma general, al tram on la canonada del CAT i la canalització a instal·lar
transcorrin paral·lelament, sempre es respectarà una distància mínima d’un metre i mig
(1,50 m) mesurat entre la part més externa de la conducció i la part més propera de
l’obra a construir. Aquesta nova canalització es senyalitzarà mitjançant fites i quedarà
dins la servitud d’aqüeducte de la canonada del CAT (franja de deu metres (10 m)
d’ample centrada sobre la canonada).
El personal del CAT assignat a la inspecció i vigilància de l’afecció determinarà la
ubicació de les conduccions. En alguns casos s’hauran de localitzar, a més, els
massissos d’ancoratge dels colzes, els cables, etc., mitjançant cates manuals. Els
massissos hauran de ser respectats en tot moment i en cap cas es pot fer una demolició
dels mateixos ni descalçar-los.

5.2. Afeccions derivades de l’execució d’obres d’infraestructures
Les solucions a adoptar aniran encaminades a minimitzar l’impacte que sobre les
canonades tingui la infraestructura a executar, garantint sempre la correcta accessibilitat i
facilitat per fer tasques de manteniment de les instal·lacions.
També és important garantir en tot moment la continuïtat del servei, incidint el menor temps
possible, que serà determinat en cada cas en funció del tipus d’afecció i de l’època en què
aquesta es produeix.
5.2.1.

Cruïlles de camins veïnals amb possibilitat d’interrupció de trànsit rodat
Per a les cruïlles de camins veïnals a nivell, incloent restitucions dels mateixos, es
preveuran lloses mòbils de protecció de la canonada, amb mecanismes per al seu hissat
amb camió grua. Aquestes lloses aniran suportades per uns recolzaments (estreps) que
transmetran les càrregues al terreny, i arribaran fins a quaranta centímetres (40 cm) per
sota de la part inferior de la canonada del CAT.
La distància mínima entre paraments dels recolzaments de les lloses serà en planta de
cinc metres (5 m), centrats sobre l’eix de la canonada.

5.2.2.

Cruïlles amb la resta d’infraestructures a nivell o en terraplè
Per a les cruïlles amb la resta d’infraestructures executades a nivell o en terraplè, es
preveurà una protecció del tipus galeria visitable que permeti un correcte manteniment i
auscultació del servei.
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La tipologia de la protecció vindrà determinada pel diàmetre de la canonada afectada,
segons quadre resum de l’apartat 9 d’aquest plec.
Als extrems de les galeries s’executaran accessos ventilats a cada costat de la
protecció, de dimensions suficients per garantir l’entrada de material de reparació. La
longitud de la protecció també es fixa als croquis de l’apartat 9 d’aquest plec.
Sempre que sigui possible, es dotarà a les galeries amb un desguàs natural d’aigua cap
a llera pública.
Les galeries seran d’ús exclusiu del CAT, sense que s’hi allotgi cap altre servei.
Per al cas en què no sigui possible encaixar la solució tipus que es proposa al quadre
de l’apartat 9, serà necessari projectar i executar una variant de la canonada.
5.2.3.

Cruïlles amb infraestructures en desmunt
Per executar aquesta mena de cruïlles i si no es possible construir una galeria del tipus
establert al quadre de l’apartat 9, caldrà projectar i executar una variant de la canonada
tenint en compte les limitacions següents:
 l’alçada màxima de terres, en termes generals, sobre la canonada, serà tres metres
(3 m).
 el diàmetre màxim per fer baixades verticals de canonada grapada a les parets dels
pous de baixada a la galeria és DN-250 mm.

5.2.4.

Paral·lelismes amb infraestructures
Per al cas de paral·lelismes amb noves infraestructures, la distància mínima entre el
final de la intervenció (peu o cap de talús, cuneta, tanca, etc.) i l’eix de les canonades
del CAT serà d’un mínim de cinc metres (5 m) en planta.
En casos puntuals, per paral·lelismes amb terraplens, i per longituds no superiors a
setanta-cinc metres (75 m), es pot acceptar una distància mínima en planta de cinc
metres (5 m) entre l’eix de la conducció i la projecció de transmissió de càrregues al
terreny a 45°, mesurada a cinquanta centímetres (0,50 m) de la part baixa de la
conducció.
En casos puntuals, per paral·lelismes amb murs de contenció de terres, i per longituds
no superiors a setanta-cinc metres (75 m), es pot acceptar una distància mínima en
planta de cinc metres (5 m) entre l’eix de la conducció i la part més propera de la
estructura a executar, o de la projecció de transmissió de càrregues al terreny a 45°,
mesurada a cinquanta centímetres (0,50 m) de la part baixa de la conducció.

5.2.5.

Afeccions derivades de corrents elèctriques paràsites
Per als casos en què s’hagi previst implementar una corrent impresa de protecció de la
canalització a construir, o bé degut a l’electrificació d’una infraestructura sigui previsible
l’aparició de corrents elèctriques paràsites, caldrà seguir les passes següents:
 indicar exactament el sistema de protecció catòdica que s’instal·larà per tal de poder
avaluar les possibles afectacions: ubicació de llit d’ànodes, corrent impresa, voltatges
de referència, etc.
 una empresa especialitzada redactarà un estudi per avaluar la possibilitat de situar
preses de potencial conjuntes als encreuaments entre ambdues canalitzacions o
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infrastructures, de manera que es pugui monitoritzar l’efecte entre les conduccions i
detectar futurs problemes de corrosió.
 la part promotora de les obres ha d’assumir expressament el cost i l’execució de les
mesures necessàries per evitar aquest tipus de afecció.

6. PROCEDIMENT OPERATIU.
En aquest apartat es descriu el procediment operatiu i cronològic per iniciar i desenvolupar
una afecció d’una canonada del CAT, en funció de diferents estats:
6.1. Fase de redacció de projecte, o abans d’inici d’obres
 Per als casos de cruïlles i paral·lelismes de companyies de serveis amb les canonades
del CAT, caldrà:
-

aportar la documentació necessària (en suport informàtic *.dwg i paper) per poder
determinar l’abast de l’afecció

-

sol·licitar i obtenir l’autorització del CAT per poder executar les obres.

-

acceptar expressament les condicions que el CAT imposi a l’autorització d’obres.

 Per a la resta de casos d’afecció de canonades i instal·lacions del CAT, així com tot
tipus d’obra dins la franja del Pla Especial de Protecció, caldrà complir els punts
següents:
-

aportar la documentació necessària (en suport informàtic *.dwg i paper) per poder
determinar l’abast de l’afecció i sol·licitar l’autorització del CAT per poder executar
les obres.

-

es sol·licitarà un aval (A) per a garantir el compliment de les condicions generals i
particulars de l’autorització. L’import d’aquest aval, expressat en euros, serà el
resultat de multiplicar el valor de la dotació anual d’aigua assignada al tram de
canonada afectada (D), expressat en Hm³/any, amb un import mínim de 6.000,00 €:
A (€) = D (Hm³) x V
sent:

V = 500 per DN ≥ 1200
V = 1000 per DN < 1200

-

per a qualsevol actuació que impliqui variant o protecció de canonada caldrà aportar
projecte constructiu, signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional, amb
la solució prèviament consensuada amb els Serveis Tècnics del CAT amb
compliment dels plecs d’especificacions tècniques del CAT, que seran lliurats a
l’equip redactor del projecte en funció de les obres a executar. A l’Annex II s’adjunten
un resum, no exclusiu, dels estàndards de redacció de projectes.

-

el projecte anterior tindrà un apartat específic que justifiqui hidràulicament la solució
adoptada, que en cap moment ha de significar una pèrdua de les capacitats de la
conducció. En cas de veure incrementada la pèrdua de càrrega, es justificarà un
diàmetre superior a la conducció existent. En tots els casos, les canonades a
instal·lar en una variant, seran aptes per suportar el tren de càrrega del carro de 60
Tn.
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-

el CAT determinarà si per executar l’obra de variant o protecció cal una assistència
tècnica externa a peu d’obra i en quines condicions s’ha de desenvolupar aquesta.
Si procedeix, el cost serà assumit pel sol·licitant.

-

s’hauran d’acceptar expressament les condicions generals i particulars que el CAT
imposi a l’autorització d’obres.

6.2. Fase d’obra
Per a les obres de variant de canonades, el CAT podrà fixar i aprovar prèviament els
mitjans tècnics, humans i materials necessaris, tant per a la construcció de la variant, les
maniobres de buidat de la canonada en servei i connexió de la mateixa, així com per a les
maniobres d’ompliment un cop enllestida la connexió. L’empresa encarregada de executar
aquests treballs tindrà experiència contrastada.
Els projectes de construcció d’una nova conducció (en aquest cas, variant) de longitud
>500 m s’han de presentar al Departament de Sanitat per informe sanitari vinculant.
Una vegada acabada l'obra i previ a la posada en servei, s'ha de comunicar la seva
finalització. Tot allò d'acord amb l'article 13 del RD 140/2003, pel qual s'estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat d'aigua de consum humà.
Abans de posar en servei la variant construïda, s’haurà d’aportar tota la documentació de
l’As-built en suport informàtic (*.dwg), i tota la documentació referent a control de qualitat.
Per a les obres de variants, el CAT determinarà en quins periodes de l’any es poden
executar, així com el temps màxim per dur-les a terme. Amb caràcter general, s’estableix
que en el període comprés entre l’1 de maig i el 30 de setembre no es podran executar les
connexions. Aquestes també tindran un termini i horari establert pel CAT, que serà en
funció de la importància de la repercussió. També amb caràcter general no se superarà el
temps de 24 hores totals de l’operació: seccionament, buidat, connexió, reompliment i
posada en servei de la variant.
6.3. Costos derivats del projecte i execució de les obres
Per a tots els casos, tot el cost de l’obra de variant o protecció de canonada serà
íntegrament assumit per la part promotora. Això inclou també les despeses de:
 assistència tècnica externa, quan el CAT determini que és necessària
 cost de l’aigua (buidat i reompliment de la conducció) i dels mitjans tècnics i humans
per fer les tasques de neteja i desinfecció de canonades.
 qualsevol material que el CAT subministri.
 connexions dels cables de potència i telecomandament que acompanyen a les nostres
canonades, en cas de variant. Aquestes connexions seran sempre executades per
personal del CAT.
 inscripció de servituds sobre les canonades construïdes com a variant, o modificació de
la servitud ja existent.
Qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions serà reparat pel personal que el CAT
designi i íntegrament assumit per la part promotora.
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7. AFECCIONS PER VOLADURES
En zones on és previst executar voladures i a una distància inferior a 100 m de les
conduccions del CAT, caldrà preveure els possibles danys a la canonada, especialment a
les canonades de formigó armat o pretesat amb camisa de xapa, donada la seva sensibilitat.
El promotor de l’obra que afecti a les instal·lacions del CAT haurà de seguir els procediment
següent:
 redacció d’estudi previ de voladura, amb determinació “in situ” de les variables
empíriques.
 redacció d’estudi definitiu de la voladura amb taules de càrrega/distància optimitzades,
tenint en compte que es produeixi una σmàx < 1 kp/cm² sobre la conducció.
 aprovació i autorització del CAT per executar la voladura. En aquesta autorització el CAT
establirà les condicions generals i particulars que s’hauran de complir i s’establiran els
controls a efectuar durant l’obra.
Per aquests casos, i a títol d’exemple, l’Annex I. Afeccions per voladures concreta amb més
detall les condicions a tenir en compte.

8. GARANTIA DE LES OBRES
Les obres executades al sistema del CAT per motiu d’una variant disposaran d’una garantia
pròpia de l’obra executada i d’un aval en el moment de l’execució de les connexions quan
es deixa sense servei als consorciats.
 per a les obres de variant de canonades i de proteccions, s’estableix un termini de
garantia d’1 any a partir de la recepció de l’obra i un aval a dipositar en concepte de
garantia igual al 4% del valor del pressupost d’execució material, amb un import mínim
de 6.000,00 €. Aquest aval es dipositarà abans de la connexió o protecció de la
conducció.

 per a les connexions de les variants, per tal de cobrir possibles reclamacions de
consorciats per manca de subministrament, el CAT podrà fixar uns imports de
penalització pels possibles endarreriments en les obres de connexió de la variant.
Aquests imports seran coberts mitjançant avals dipositats al CAT i prèviament a la data
de connexió. En qualsevol cas, es dipositarà un aval ( A ) amb un import que serà,
expressat en euros, el resultat de multiplicar el valor de la dotació anual d’aigua assignada
al tram de canonada afectada ( D ), expressat en Hm³/any, multiplicat per 3.000, amb un
import mínim de 6.000,00 €:
A (€) = D (Hm³) x 3.000
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9. QUADRE RESUM

AFECCIONS A INSTAL·LACIONS DEL CAT i ACCIONS A EMPENDRE

NOVES
INFRAESTRUCTURES

COMPANYIES DE
SERVEIS

TIPOLOGIA D’AFECCIÓ
CRUÏLLES DE SERVEIS

Cruïlla ortogonal, per sobre del servei del CAT, dins
contratubs formigonats en 5 metres de longitud.

PARAL·LELISMES

Distància mínima en planta d’1,50 m senyalitzada
amb fites, quedant dins de la franja de servitud del
CAT.

CORRENS PARÀSITES

Cal indicar sistema de protecció catòdica a instal·lar,
avaluar la situació de preses de potencial conjuntes i
prendre mesures adequades segons estudi
d'empresa especialitzada.

CRUÏLLES AMB CAMINS VEÏNALS, AMB
POSSIBLITAT D'INTERRUPCIÓ DE
TRÀNSIT

Cruïlla ortogonal, amb possibilitat d'interrupció de
trànsit. Lloses desmuntables, amb transmissió de
càrregues a 40 cm sota de la canonada del CAT.
Amplada lliure entre suports de lloses mínima 5,00 m

CRUÏLLA AMB RESTA
D'INFRAESTRUCTURES A CONSTRUIR EN
TERRAPLÈ SUFICIENT, SENSE VARIANT
DE CANONADA

Galeria visitable o pòrtic que permeti reparacions,
(Tipus "A" i "B"), En cas de no ser viable per manca
de gàlib, cal fer variant de canonada.

CRUÏLLA AMB RESTA
D'INFRAESTRUCTURES AMB DESMUNT,
AMB VARIANT DE CANONADA

Galeria visitable o pòrtic que permeti reparacions,
(Tipus “D” per DN ≤ 400 mm, Tipus “E” per 400 < DN
≤ 1000 mm, Tipus “C” per DN > 1000 mm).
En cap cas es permeten baixades verticals de
canonada per DN > 250 mm

PARAL·LELISME AMB
INFRAESTRUCTURES

INFRAESTRUCTU
RES EXISTENTS

SOLUCIONS TIPUS

Terraplens. Permesos en longituds màximes de 75
metres, Distància del punt més pròxim de la
infraestructura a la canonada 5,00 m i mesurat linia
de transmissió de càrregues a cota -0,50 sota la
nostra conducció.
Murs que suporten terraplens. Permesos en
longituds màximes de 75 metres, Distància del punt
més pròxim de la infraestructura a la canonada 5,00
m i a cota -0,50 sota la nostra conducció.

VOLADURES

Demanar permís per voladura d'estudi de vibracions,
presentar projecte de voladures, demanar
autorització i amb control 100% de voladures amb
sismògraf.

CRUÏLLES DE VARIANTS DE
CANONADA DEL CAT QUE
REQUEREIXEN CRUÏLLES AMB
INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I EN
SERVEI

Galeria visitable o pòrtic que permeti reparacions,
(Tipus “D” per DN ≤ 400 mm, Tipus “E” per 400 < DN
≤ 1000 mm, Tipus “C” per DN > 1000 mm).
En cap cas es permeten baixades verticals de
canonada per DN > 250 mm
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10. PLÀNOLS I DETALLS TIPUS
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d'A
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1.5

3.5

sorra EA>30

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT
Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

ETI - 18236-T

DIR. INFRAESTRUCTURES

F. Polo de las Heras

ENGINYER AUTOR

.

NOTES
- Passos per canonada existent amb obra de brica que suporten terraplens d'a ada >4m.
- Geometria i armat del
c a calcular pel promotor.

Escala 1:50

.

SIGNAT

.

.

DATA

X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

variable

.

SIGNAT

1:50

ESCALA EN DIN A3

DATA

juny 2016

TIPUS "B"

1

FULL

1 de 4

Consorci
d'A
de Tarragona

1

0.4 0.2

muret de blocs

3

DN

m

varilles roscades inox.

00 m

> 10

fleix d'acer inox
60x4 (2 per tub)

0,50 longitud

Dimensions:
0,40 sota canonada

daus de recolzament

3

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT

NOTES
- Pas per canonada nova (variant) per DN > 1000 mm.
- Pous de baixada amb ventilacions a cada banda del pas. Mides interiors 2,00x2,00 m.

Detall "A"

Per a DN > 1000
Escala 1:60

femella inox.

sorra EA>30

0.4

NOTES
- Passos per canonada existent amb obra de brica que suporten terraplens.
- Geometria i armat del
c a calcular pel promotor.
- Pous de baixada amb ventilacions a cada costat del pas. Mides interiors 1,00x1,00 m.

1

0.1
0.4

Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

ETI - 18236-T

DIR. INFRAESTRUCTURES

F. Polo de las Heras

ENGINYER AUTOR

0,50 longitud

Detall "A"

.

2 tubs PVC

femella inox

fleix d'acer inox
60x4 (2 per tub)

a determinar per la part promotora
de la variant

.

SIGNAT

.

.

DATA

X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

.

SIGNAT

les indicades

ESCALA EN DIN A3

60 x 4 mm

Escala 1:10

DETALL "A"

DATA

juny 2016

1

TIPUS "A", TIPUS "C", TIPUS "D"

400 mm.
- Pous de baixada a cada banda del pas. Mides interiors 1,80x1,80 m.

NOTES

varilles roscades inox.

Dimensions:
0,25 sota canonada

daus de recolzament

Escala 1:20

4

Escala 1:60

0.25

variable

FULL

2 de 4

Consorci
d'A
de Tarragona

Dau de Suport
1 cada 2 mts.

gruix=10 mm. ample 40cms.

Detall "A"

beurada ciment

beurada ciment

CLA

CANONADA
400 < DN 1000

CFT

2 Tritubs
3x40mm.

60 x 4 mm

Escala 1:10

DETALL "A"

terreny a determinar per la part promotora de la Variant

0.3

Clase 135 UNE 127010 EX

Cable telecomandament

beurada ciment

l (segons DN)

Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

F. Polo de las Heras
ETI - 18236-T

.

.

SIGNAT

0.2

.

.

DATA

JUNTA SOLDADA

.

SIGNAT

les indicades

ESCALA EN DIN A3

DATA

juny 2016

TIPUS "E"

1

L = 20 cm ancorada amb resina epoxi

varilles roscades inox. M16
ancorades amb masilla epoxi

Detall "A"

fleix d'acer inox
60x4 (1 cada 2.5 m)

armadura de pell

0.2
X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

EXTREM DEL TUB AMB

PLATINA

l (segons DN)

L (segons DN)

L (segons DN)

0.2
Sense escala

DIR. INFRAESTRUCTURES

Extrem del tub amb

ENGINYER AUTOR

0.3
armadura de pell

PLANTA

femella inox.

Escala 1:20

DETALL DAU DE SUPORT

0.4

CANONADA CLAVADA

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT

4

0.35
0.35

0.1
0.35

ESCALA 1:40

0.45

FULL

3 de 4

Consorci
d'A
de Tarragona

1

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT

INFERIOR

POU VENTILAT

ESCALA 1:50

DEL TERRAPLE

Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

ETI - 18236-T

DIR. INFRAESTRUCTURES

F. Polo de las Heras

ENGINYER AUTOR

CANONADA DN-VARIABLE

COTA DEFINITIVA
DE PLATAFORMA

.

1

.

SIGNAT

.

.

DATA

X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

.

1:50

ESCALA EN DIN A3

TERRENY ACTUAL

SIGNAT

INFERIOR

POU VENTILAT

DATA

juny 2016

1

FULL

4 de 4

sorra

cables

2.5

canonada del CAT

PLANTA
Escala 1:50

Consorci
d'A
de Tarragona

servei a instal.lar

5

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT

2.5

contratub formigonat

Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

ETI - 18236-T

DIR. INFRAESTRUCTURES

sorra

cables

2.5

.

.

SIGNAT

.

.

DATA

X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

canonada del CAT

PLANTA
Escala 1:50

F. Polo de las Heras

ENGINYER AUTOR

servei a instal.lar

Escala 1:50

.

SIGNAT

5

1:50

ESCALA EN DIN A3

2.5

DATA

TERRENY NATURAL

juny 2016

CREUAMENTS

2

contratub formigonat

0.2

TERRENY NATURAL

0.2
0.15

Escala 1:50

0.2

FULL

1 de 1

Consorci
d'A
de Tarragona

Escala 1:50

Escala 1:50

TERRENY ACTUAL

VARIABLE

0.5

VARIABLE

0.5

DETALLS CONSTRUCTIUS CAT

canonada del CAT

canonada del CAT

5

5

Josep-Xavier Pujol i Mestre
ECCP-10791

ETI - 18236-T

DIR. INFRAESTRUCTURES

F. Polo de las Heras

ENGINYER AUTOR

.

.

SIGNAT

.

.

DATA

X-PCSA-Plec Serveis Afectats.dwg

.

DATA

estructura a executar

.

SIGNAT

1:50

ESCALA EN DIN A3

DATA

juny 2016

3

FULL

1 de 1
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ANNEX I. Afeccions per voladures

1. ANTECEDENTS
Les conduccions del CAT, situades a una distància inferior a 100 metres de qualsevol zona
on es pretengui dur a terme voladures, es poden veure afectades. Motiu pel qual en aquests
casos cal fer un estudi detallat de voladures i de la influència d’aquestes sobre les nostres
canonades.
Les canonades del CAT, poden ser dels materials següents:







formigó armat amb camisa de xapa (HA)
formigó pretesat amb camisa de xapa (HP)
fosa dúctil
acer inoxidable
acer al carboni amb recobriment de morter interior
polietilè d’alta densitat

Donades les característiques de les canonades cal protegir especialment les construïdes
amb formigó armat amb camisa de xapa, i les de formigó pretesat amb camisa de xapa.
2. PREVENCIÓ DE DANYS A LA CANONADA
La Norma UNE 22.381-93, "Control de vibracions produïdes per voladures" estableix uns
criteris de prevenció de danys en estructures pròximes al lloc on es produeix una voladura.
Els tipus d'estructures considerats a l'esmentada llei són:
GRUP I:

Edificis i naus industrials lleugeres amb estructures de formigó armat o
metàl·liques.

GRUP II:

Edificis d'habitatges, oficines, centres comercials i d'esbarjo, complint la
normativa legal vigent. Edificis i estructures de valor arqueològic, arquitectònic
o històric que per la seva fortalesa no presenten especial sensibilitat a les
vibracions.

GRUP III:

Estructures de valor arqueològic, arquitectònic o històric que presenten una
especial sensibilitat a les vibracions per elles mateixes o per els elements que
poguessin contenir.

A més afegeix en una NOTA: Per a la resta d'estructures l'estudi de vibracions s'ajustarà
als criteris de l'Administració encarregada de velar per la seguretat de les persones i les
instal·lacions, en funció de l'objectiu del projecte i del tipus d'estructures que previsiblement
poguessin estar afectades.
La condició imposada pel CAT és de no superar, en cap cas, un esforç transmès a la
canonada (  ) d’1 Kp/cm².
Els límits del criteri de prevenció de danys de La Norma UNE 22.381-93 , es recull al gràfic
següent:
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3. CÀLCULS
Les canonades que es poden veure afectades per les voladures corresponen a diàmetres
interiors 2000, 1600, 1300, 1100 , 800 i 700 mm, sent els diàmetres exteriors de 2280, 1900,
1600, 1300, 1000 i 860 mm respectivament. Són de formigó amb camisa de xapa i poden
ser tant de formigó pretesat com armat.
La relació existent entre la velocitat de vibració de partícula i les tensions de tracció compressió en una canonada enterrada és la següent:

 max =

2 f  u
RE
V2

on:
u
f
V
R
E

=
=
=
=
=

velocitat de vibració de partícula on està assentada la canonada
freqüència de vibració de partícula
velocitat de transmissió de l'ona a través del terreny
radi exterior de la canonada
coeficient elasticitat canonada (mòdul de Young del formigó del nucli)
E formigó nucli inicial:
E formigó nucli:
E formigó revestiment:

300.000 Kg/cm²
400.000 Kg/cm²
350.000 Kg/cm²

La perillositat de les vibracions depèn fonamentalment de la velocitat de la partícula u, que
segueix l'expressió general:
u = K Q x D
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on:
K=
Q=
D=
, =

constant de la roca
càrrega per microretard, en Kg
distància del punt de detonació al de mesura
paràmetres a determinar

4. DISSENY D’UNA VOLADURA i DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Per dissenyar correctament una voladura caldrà en primer lloc presentar un estudi previ
corresponent a una voladura de prova per determinar els valors reals de camp dels factors
K, ,  , amb un estudi de vibracions "in situ", amb càrregues controlades a diferents
distàncies de la canonada a protegir. Per aquesta voladura d’estudi, caldrà presentar uns
càlculs amb factors K, ,  teòrics, i obtenir autorització prèvia del CAT.
Una vegada obtinguts els factors K, ,  , i la llei de transmissió, juntament amb el valor de
velocitat de vibració màxima admissible deduïda de la restricció imposada ( < 1 Kp/cm²),
s’elaboraran les taules càrrega per microretard-distància, ( Q/D ) i es dissenyarà la voladura,
tram a tram.
Un cop fet aquest estudi definitiu, caldrà presentar-lo al CAT per la seva aprovació. La part
promotora haurà d’acceptar expressament les condicions que el CAT indiqui.
Un cop aprovat el projecte de voladures, el contractista procedirà a executar-les amb un
acurat control sobre:
 vibracions
 projeccions
 ona aèria
Es recolliran dades amb sismògraf del 100% de les voladures i tots els registres seran
facilitats al CAT diàriament pel seu anàlisi i control.
En cas de sobrepassar el valor de seguretat ( < 1 Kp/cm²), o de projeccions que puguin
representar perill per les instal·lacions del CAT, es suspendran els treballs de voladures i es
prendran les mesures oportunes per retornar a condicions de seguretat.
Entre aquestes mesures podem destacar:
a) vibracions: Es determinaran els diferents paràmetres com són la determinació de la
càrrega operant màxima, diàmetre de les perforacions, longitud perforació, ample
barrenat, temps de retard que eviti superposició d'ones i que la voladura progressi al llarg
del front a una velocitat inferior a la del so de l'aire.
Si de la distància a la canonada i de l'obtenció dels paràmetres per obtenir la llei de
transmissió se'n deriven velocitats de vibració excessives (que provoquen  > 1 Kp/cm²),
s'haurà de realitzar un pretall per tal de reduir la velocitat fins aconseguir la velocitat límit.
b) projeccions: Les projeccions són llançaments incontrolats de fragments de roca que es
produeixen a les voladures i que lògicament constitueixen una de les fonts principals de
danys materials i lesions a persones. El control de les projeccions a l'execució de
voladures es basa inicialment en el correcte disseny d'aquestes.
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Existeixen diversos models empírics proposats per a la predicció de les distàncies
màximes que les projeccions puguin assolir, com pot ser el model suec (Swedish Detonic
Research Foundation, 1975) o el mètode de Workman (1995).
És evident que les projeccions puguin arribar a suposar un problema important i per això
s'ha de disposar sempre el front lliure de la voladura de manera que es minimitzi el risc
derivat d'una possible caiguda de fragments rocosos.
c) ona aèria: L'ona aèria es l'ona de pressió que va associada a la detonació d'una càrrega
explosiva, sent el soroll aquella fracció de l'ona aèria que és capaç de percebre l'oïda
humà. La gamma de freqüències detectables per l'oïda humà va des d'uns 20 Hz a 2.000
Hz. Per sota de 20 Hz, l'ona aèria no es percebuda però pot induir petites vibracions a
les estructures que troba al seu pas. De qualsevol manera l'ona aèria provinent d'una
voladura sol contenir en la seva major part freqüències inferiors a 20 Hz, Per la qual cosa
es pot considerar que és majoritàriament infrasònica a distancies mitges i llargues.
Les característiques de l'ona aèria no són fàcils de predir, doncs intervenen factors tals
com els climatològics (humitat i temperatura ambiental, variació de la temperatura amb
l'alçada i variació de la velocitat del vent amb l'alçada) i els topogràfics. Per això la
previsió i control de l'ona aèria resulta freqüentment més difícil que la d'altres factors
adversos com les vibracions. A més, l'energia que té l'ona aèria es deu a la composició
de diversos polsos, originats per diverses fonts i donen lloc a diferents sobrepresions
amb diferents freqüències. Per tot l'esmentat, els estudis de l'ona aèria produïda per
explosiu confinat s'han de realitzar a partir d'assaigs a escala real.
Si la voladura està correctament dissenyada, l'ona aèria generada es produirà
fonamentalment com a conseqüència de la vibració, fragmentació i desplaçament de la
roca a la cara del front.
En definitiva, les voladures generen una ona aèria amb gran proporció de baixes
freqüències que poden induir vibracions a les estructures, si bé els efectes de l'ona aèria
rarament solen ser perjudicials llevat en casos remots de trencament de vidres que en la
demolició estudiada no seria necessari considerar.
5. MODEL DE CALCUL D’UNA VOLADURA
A continuació s’adjunten els càlculs realitzats per empresa especialitzada on se simulen
diverses hipòtesis
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NOTES MOLT IMPORTANTS:
 Només en casos justificats es podrà prescindir d’aquests estàndards. Sempre amb l’aprovació
de la Direcció Facultativa del projecte o de l’obra.
 La resta de materials, acabats, pintures, disposicions, i altres, seran les recollides en els plecs i
especificacions tècniques del projecte.
 Per a major detall constructiu seguir les indicacions dels PLÀNOLS DE NORMALITZACIÓ

1. CRITERIS DE DISSENY PER A LES INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
 Capacitat bombament: cabal nominal diari, a subministrar en 8 hores.
 Capacitat conduccions: cabal nominal diari, a subministrar en 12 hores.
 Duplicació de ramals d’abastament a usuaris: el diàmetre de la conducció duplicada serà com a mínim el
màxim entre (diàmetre útil de la conducció a duplicar, diàmetre mínim establert pel CAT, (apartat 2)).
 A les instal·lacions d’arribada de dipòsit i a les cadenes hidràuliques en general es tindrà en compte el
següent:
-

cadena hidràulica: es dissenyarà tenint en compte que els equips hidràulics que fan trencament de
càrrega (vàlvules papallona, monovar i urariegos) no tinguin velocitats superiors a 2,5 m/s en els
règims normals d’explotació (Cabal màxim de consigna possible), ni velocitats superiors a 5 m/s
en casos puntuals en règims transitoris

-

DN cabalímetre: se seleccionarà tenint en compte que la velocitat de pas pel cabalímetre ha de ser
com a mínim 1 m/s a cabal mínim d’operació, per tal de garantir que es compleixi la precisió de la
mesura de 0,2% (en casos dubtosos, analitzar específicament). A tal efecte, s’inclouran reduccions
de la cadena si és necessari per complir l’anterior.

2. CONDUCCIONS
 El diàmetre mínim a adoptar serà DN-200 mm.
 En general, la conducció serà de fosa dúctil, sèries natural per diàmetres inferiors o iguals a 350 mm.
 Les juntes de la conducció de fosa seran automàtiques, a excepció dels maniguets.
 Tant els maneguets, incloent les contrabrides i bulons com les brides planes i els seus jocs de cargols
s’allotjaran dins d’arquets registrables i es respectaran les distàncies fixades al punt 4 d’aquest annex.

3. CASETES D’ARRIBADA, EB’s I DERIVACIONS. GENERALITATS
 En general es disposarà a diferent nivell, en alçat, els equips elèctrics i de telecomandament dels equips
hidràulics..
 Només si es disposa d’una sortida per gravetat de les aigües i sigui “segura”, es podran disposar tots els
equips en un sòl nivell.
 Es disposarà d’escala d’accés a la part inferior, d’1 metre d’amplada i esglaons (petjada 29 cm) (contra
petjada 17 cm). L’esglaó serà de polièster suportat i fixat a angle metàl·lic galvanitzat.
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 Tots els tràmex seran sintètics de polièster reforçat amb fibra de vidre. Si per sota es pot treballar,
l’interstici màxim serà de 8 mm.
 El material de les canonades i brides en interiors de les instal·lacions seran en acer inoxidable AISI 316L
per diàmetres fins a 700 mm inclòs. La resta en acer al carbó, pintades segons especificacions del plec.
 Els suports de canonades i equips seran en acer inoxidable AISI 304.
 Les estructures, portes, escales, passamans i altres elements metàl·lics secundaris seran galvanitzats i
pintats segons especificacions del plec.
 L’acabat de l’estructura de formigó, tant interior com l’exterior vist, serà pintat amb Sikaguard 670 W o
similar. Les parets interiors (de bloc) s’arrebossaran amb morter amb arena de marbre, de manera que no
calgui aplicar la pintura, o bé amb morter monocapa blanc.
 Les parets de tancament seran de bloc vist color blanc, efecte pedra. El morter de col·locació també serà
amb arena de marbre blanc.
 Al voltant de la caseta, es pavimentarà amb una amplada d’1 metre, amb vorada perimetral elevada un
mínim de 10 cm respecte al terreny natural.
 A l’interior de la caseta o estació de bombament es disposarà d’un pou de recollida d’aigües acabat amb
tràmex sintètic. La solera ha de tenir pendents cap a aquest pou i, a ser possible, tindrà desguàs natural.
 S’ha de garantir l’accés a les instal·lacions pròpies del CAT i a les instal·lacions dels consorciats on hi
hagi equips del CAT: doble pany, accessibilitat viària, claus... Les claus es deixaran a l’armariet dels
consorciats (totalitzador i nivell) per la part interior.
 Sempre que sigui possible es disposarà de doble porta per tal d’accedir a l’interior de les instal·lacions
d’usuari a través de la caseta del CAT.

4. DISTÀNCIES DE BRIDES A OBSTACLES (paret i terra)
 En totes les instal·lacions (bombaments, derivacions, arquetes, etc.) les distàncies mínimes de brides i
tubs a parets/terra serà funció del DN, segons la següent taula:
- distàncies a paret:

DN ≤ 400
500 ≤ DN ≤ 1000
DN > 1000

50 cm
80 cm
100 cm

- distàncies a terra:

DN ≤ 400
DN ≥ 500

40 cm
70 cm

5. DIPÒSITS REGULADORS, CAMBRES RUPTURA DE CÀRREGA. VARIS
 Als efectes de protecció front a la corrosió per la carbonatació, els formigons en contacte amb aigua aniran
dosificats amb inhibidor de corrosió (veure plecs, MCI-2005, 0.6 l/m³ en l’aigua d’amassat). També en les
reparacions (tant amb formigó com en morter) es farà servir l’inhibidor.
 Els murs exteriors vistos de formigó es pintaran amb pintura anticarbonatació Sikaguard 670 W o similar.
 Hipòtesis de càrrega a les cobertes: sobrecàrrega permanent de 150 kp/cm², a més de les de pes propi,
impermeabilització, neu i les de sobrecàrrega d’ús per manteniment de 100 kp/cm².
 En els dipòsits reguladors es col·locarà cabalímetre reversible, per tal de controlar l’entrada i la sortida.
 Les escales de baixada a dipòsit seran amb AISI 316, incloent spit-rocks i femelles.
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 La pendent mínima de la solera dels dipòsits serà del 1%, conduint totes les aigües al punt més baix.
 Arquetes d’accés, sondes, ventilacions: el material a emprar a les tapes i elements metàl·lics és
l’inoxidable AISI 304, incloent les mosquiteres per totes les arquetes.
 En cobertes de dipòsits on es disposin de biguetes prefabricades pretesades o plaques alveolars, a la part
inferior d’aquestes s’aplicarà una pintura de protecció contra la fissuració. També es disposarà en cas de
perforacions a plaques alveolars. Aquestes perforacions sempre que sigui possible es faran amb el seu
eix centrat a la junta entre dues plaques. (capa d’imprimació tipus Sikaguard 551S elàstic primer i dues
capes tipus Sikaguard 550 ES elàstic o similar).
 A les cambres de ruptura de càrrega: a les juntes de formigonat, es disposarà d’una junta de PVC vertical
de 30 cm d’amplada , per evitar fuites.
 Als pilars, jàsseres i altres elements: es disposaran “berenjenos” per un millor acabat a totes les
cantonades que ho requereixin.

6. ARQUETES DE SECCIONAMENT, VENTOSA, DESGUÀS, MANIGUET I ALTRES
 Les peces especials, claus i brides, s’allotjaran dins de la mateixa arqueta (derivacions, ventoses,
desguassos, maniguet, etc..), de forma que siguin visitables, mantenibles, ventilades i accessibles,
 Les vàlvules, seran en general, de papallona amb rodet de desmuntatge.
 A les arquetes de ventosa:
-

Vàlvules de seccionament PN 10, 16 i 25 (sense rodet de desmuntatge) de papallona marca AVK
o similar, sense finals de cursa elèctric, sèrie bàsica 13, tipus 75/41 amb brida. Veure
especificacions.

 A les arquetes de desguàs:
-

L’arqueta (seca) que allotja la clau serà 20 cm més elevada que l’arqueta de buidament (humida).

-

En la mesura que sigui possible, es connectarà l’arqueta de desguàs a col·lectors, lleres, ...

-

Vàlvules de seccionament PN-10, 16 i 25 (amb rodet de desmuntatge) de papallona marca AVK o
similar, sense finals de cursa elèctric, sèrie bàsica 13, tipus 75/41 amb brida (veure
especificacions).

 Arquetes de maniguet:
-

Seguiran els mateixos criteris que les arquetes anteriors, excepte quan el maniguet estigui en un
carrer, vial, riera o altre lloc que no justifiqui la construcció d’una arqueta, el maneguet es col·locarà
en una arqueta cega (formigó pobre per els equips i tot cobert amb sorra) i la seva ubicació
s’acotarà en els AS BUILD

7. CABLES COMUNICACIONS I POTÈNCIA
El cable de comunicacions es col·locarà paral·lel al tub d’aigua i al fons de la rasa, a la dreta, en el sentit
d’avanç de l’aigua. La col·locació del cable de potència és a determinar per la Direcció del projecte. En el
cas que es col·loqui anirà al fons de la rasa, a l’esquerra del tub.
Els cables comunicacions i potència a les EB’s, arribades a dipòsits i derivacions entraran dintre de la
instal·lació. Ho faran per passamurs de diàmetre 63, que es segellaran amb massilla estanca, fent un coca
interior, es portaran fins els armari o caixes corresponents.
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En les arquetes de desguassos i ventoses, només entraran si tenen un armari o caixa de comunicacions o
de potència en el seu interior. En el cas contrari sempre passaran per fora de l’arqueta.
Quan entrin en un tub funda (pas de carretera o altres) aniran dintre de tubs protectors de diàmetre 120 de
PEAD.
8. PUNT DE MOSTREIG
 Per a controlar la qualitat de l’aigua en els punts de lliurament (arribades a dipòsits) i en els punts de
sortida dels dipòsits reguladors, es muntaran “punts de mostreig”. Aquest seran de la marca PRADINSA
o similar. Podent ser per a encastar (CPG 3450 amb porta metàl·lica i logotip CAT) o amb armari de
formigó (ACPG 3450 amb porta metàl·lica i logotip CAT), segons projecte, necessitats i si són
instal·lacions noves o existents.
 Les preses de mostres seran de ¾” amb vàlvula ICP.

9. DETALLS CONSTRUCTIUS VARIS
Ventilacions d’arquetes de ventosa i desguàs:
 Ventilacions d’arquetes situades en camp (semi soterrades):
- Dues finestres de lames, mínim de 1,2 x 0,4 m, amb mosquiteres.
- Un tub de PVC fins a 10 cm del fondo de l’arqueta, diàmetre 200, per una cantonada de arqueta, amb
sortida al exterior lateral amb colze 90° i mosquitera.
 Ventilacions d’arquetes situades en carrer (soterrada), es pot optar per qualsevol de les dues solucions:
- Dos tubs de diàmetre 200 mm en PVC un a 10 cm del fons, l’altre a la part alta de l’arqueta. Els tubs
es conduiran soterrats fins una arqueta de ventilació col·locada a un lloc adient.
- Dos tubs de diàmetre 200 mm metàl·lics en A/C, un a 10 cm del fons, l’altre fins la part alta de l’arqueta,
rematats amb corba de 180° oposades. Tot galvanitzat una vegada construït i soldat.


Entre els tubs de ventilació de l’arqueta es col·locarà un separador per evitar el retorn de l’aire entre els
tubs.

Tapa d’accés a les arquetes
 La ungla del pestell de tancament es col·locarà orientada cap el centre de l’arqueta. Així l’operari treballarà
en la part central de la superfície de l’arqueta.
Baixant de pluvials:
 Tant en dipòsits, EB’s, com en casetes d’arribada seran de xapa galvanitzada.
Muntatge de silenciadors
 Es muntaran de forma que siguin desmuntables aprofitant la seva virolla foradada amb rosca per
caragolar.
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 Un es muntarà en la part superior, en la tapa metàl·lica que menys sigui necessari abatre per accedir al
interior de la cambra Robca i si és possible el més oposat al segon.
 L'altre es muntarà en la cara lateral que estigui més allunyada dels habitatges i a ser possible tenint en
compta els vents dominants afavorint l’entrada d’aire.
Unions embridades soterrades
 En cas que sigui absolutament inevitable que una unió embridada hagi de quedar soterrada es protegirà
recobrint el joc de cargols i les brides amb massilla anticorrosiva a base d’hidrocarburs amb càrregues
inertes. Aquesta massilla no ha d’endurir-se ni esquerdar-se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga,
impermeable, anticorrosiva i antioxidant.
 Per subjectar la massilla a les brides i al joc de cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva
composta de teixit acrílic incorruptible impregnat amb additius antioxidants i resistents als
microorganismes, a les arrels i a l’envelliment, complint amb la norma DIN 30672, classe A.
Tubs de formigó
En zones aèries i visitables (no soterrades), els recolzaments de tubs de formigó serà mitjançant suports
de formigó amb una junta de neoprè de separació entre tub i suport.



10. MESURES DE SEGURETAT
Es resumeixen les principals característiques a tenir en compte.
 Baranes: seran rígides i resistents (de 90 cm alçada amb tornapeus, pilars i reforç intermig) i es
col·locaran en:
-

Obertures en els sòls.

-

Obertures en parets o envans que suposin un riscs de caiguda de persones i en les plataformes, molls
o estructures similars (arquetes, robques, dipòsits, etc.). La protecció no serà obligatòria si l’alçada de
caiguda es inferior a 2 m.

-

Els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 cm. Si són tancades tindran passamans a una
alçada de 90 cm, si l’amplada de l’escala es major d’1,2 m; si es menor, però ambos costats estan
tancats, al menys un dels dos portarà passamans.

 Portes: mínim 80 cm
 Passadissos: amplada mínima 1,00 m.
-

Alçada mínima 2,20 m. Si no es pot complir senyalitzar-les amb cartell de “perill de cops” i/o amb franges
de color groc i negre (RD 485/97).

 Paviments de relliga de tràmex: amb intersissis màxim de 8 mm.
 Rampes: pendent màxima 12% per L<3 m, 10% per L<10 m, 8% per L>=10 m.
 Escales fixes (principals):
- Amplària mínima: 1,00 m.
- Tots els esglaons iguals.
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- Es prohibeixen les de cargol excepte si són de servei.
- Petjada (huella) entre 23-36 cm. Ideal 29 cm.
- Contra petjada (contrahuella) entre 13-20 cm. Ideal 17 cm.
- Alçada màxima entre descansos: 3,7 m.
- Profunditat descansos > ½ amplada escala. Mínim 1 m.
- Espai lliure vertical des dels esglaons > 2,20 m.
- Per seguretat i evitar caigudes a diferent nivell en les plataformes de treball i a l’inici de la baixada de
les escales, s’instal·larà una portella de seguretat abatible amb molla, obertura cap a la plataforma.
 Escales de servei (secundàries):
- Amplària mínima: 55 cm.
- Tots els esglaons iguals.
- Petjada (huella) mínima 15 cm.
- Contra petjada (contrahuella) màxima 25 cm.
- Alçada màxima entre descansos: 3,7 m.
- Profunditat descansos > ½ amplada escala. Mínim 1m.
- Espai lliure vertical des dels esglaons > 2,20 m.
- Per seguretat i evitar caigudes a diferent nivell en les plataformes de treball i a l’inici de la baixada de
les escales, s’instal·larà una portella de seguretat abatible amb molla, obertura cap a la plataforma.
 Escales fixes de barrots:
- Amplada mínima: 40 cm.
- La distància entre barrots serà repartida segons l’alçada de l’arqueta amb un màxim de 30 cm. Tots
tindran la mateixa distància.
- Distància davant dels esglaons: mínim 75 cm.
- Distància entre la part posterior de l’esglaó i l’objecte més pròxim (paret): mínim 16 cm.
- Mínim un espai lliure de 40 cm als costat de cada eix de l’escala.
- L’escala tindrà una prolongació d’1 m per damunt de l’últim esglaó per facilitar el trànsit a la part
superior. Escala d’accés exterior.
- Si són d’alçada superior a 4 m i majors de 1,1x1,1 m tindran protecció circumdant i línia de vida vertical,
amb senyalització de PERILL – OBLIGACIÓ - PROHIBICIÓ.
- Per alçades superior a 9 m tindran descansos cada 9 m o fracció.
- Per seguretat i evitar caigudes a diferent nivell en les plataformes de descans, de treball i a l’inici de
la baixada de les escales, s’instal·larà una portella de seguretat abatible amb molla, obertura cap a la
plataforma o part segura.

11. INNOCUÏTAT DE L’AIGUA – ISO 22000
Aspectes a tenir en compte en el disseny i execució d’obres pel compliment de la certificació ISO22000:
A) Dipòsits, EB’s i Cambres d’aspiració
 Situació sobre el nivell freàtic
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 Informes sanitaris del projecte abans-després obra (ASP)
 Neteges
 Temps de permanència < 48 h i evitar les zones mortes.
 Rètols Identificació
 Coberta amb accessos de protecció muret de 15 cm (mínim) amb tapa hermètic i cadenat
 Boques de ventilació o entrades i sortides (diferent als accessos anteriors) amb malles d'1 mm
 Sortida d'aigua a distribució. Tub a la paret: 15 cm del sòl; Tub al sòl: elevat a 15 cm (mínim)
 Sistema de buidat i eliminació de sediments al punt de cota inferior
 Fons del dipòsit (solera) inclinat cap al punt de buidat
 ACQ Armari de Control de Qualitat
B) Xarxa distribució
 Informes sanitaris del projecte abans-després obra (ASP)
 Rètols Identificació punt de lliurament o canvi de gestor
 Conduccions amb purga i seccionaments
 Canonades a 50 cm per sobre de xarxes de clavegueram i 60 cm lateralment. En cas contrari
instal·lació de proteccions especial (separació mínima)
 ACQ Armari de Control de Qualitat
C) Requisits equips i materials en contacte amb l’aigua
 Es requereix que els productes no transmetin a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que
contaminin o empitjorin en qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en l’annex I
del RD 140/2003. El producte en contacte amb l’aigua haurà de ser certificat per laboratori, obtenint
l’informe d’aptitud.
 Com contractista d’obres i/o serveis, per tal que pugueu informar, formar i conscienciar als vostres
treballadors, que estan actuant en les nostres instal·lacions, us adjuntem la instrucció de treball IGIA001-001 sobre Conducta i Bones Practiques d’Innocuïtat.
 Com proveïdors de materials, com a norma general per la compra de qualsevol producte en contacte
amb l’aigua de consum humà es requisit de disposar de la següent documentació:
-

Norma UNE vigent (si es troba publicada i certificada o norma de similar o superior nivell) del
material.

-

Fitxa Técnica (o catàleg d’especificacions tècniques) actualitzada del fabricant o subministrador
del producte.

-

Registre Sanitari o Cens. Còpia (amb registre d’entrada) del document de la tramitació del
producte d’acord amb RD 140/2003, al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (o
del estat Espanyol) i si existeix, la resolució favorable.

-

Certificat d’Homologació (o assaig) del producte per ús alimentari Aquest requisit es opcional a
criteri del Responsable Tècnic i imprescindible per absència de la Fitxa Tècnica i Registre
Sanitari.

12. REFERENCIES
 ISO-22.000:2005 Sistema de gestió d’Innocuïtat dels Aliments
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13. REGISTRES I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
DOCUMENT

DENOMINACIÓ

IGIA-001-001

Conducta i Bones Pràctiques d’Innocuïtat
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