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0.- JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

 
Objecte únic de la modificació 
 
El projecte aprovat, proposava la ubicació d’una estació transformadora d’energia elèctrica a la planta soterrània d’un edifici 
d’habitatges pendent de construcció. Un cop fet el replanteig de les rasants, s’ha detectat que per tal d’accedir a l’estació 
transformadora prevista en el projecte, esdevé complicat complir els requeriments de   la companyia subministradora ESTABANELL 
Y PAHISA ENERGIA, S.A., per una doble problemàtica per fer el manteniment i alhora la dificultat de garantir un correcte aïllament 
acústic i contra incendis. Així doncs, es modifica el projecte per tal de ressituar aquesta estació transformadora fora de l’edifici, en 
una instal·lació aèria. 
 
La modificació concreta la construcció d’aquesta estació transformadora, en una edificació de tipus prefabricat de formigó armat 
tipus PFU-4 de la firma Ormazàbal, o altre de semblant, i de mides 4460x2389x3045 mm. En el seu interior s’hi ubicarà el 
transformador de 630 kVA, l les respectives cel·les de línia i protecció, així com els quadres i comandaments especificats en el 
projecte, i per el qual s’han seguit en tot moment les indicacions de la companyia elèctrica subministradora. Pel demès el projecte 
preveu el doble enllaç a MT amb la ET existent al carrer Joan Maragall i tota la distribució a BT a les diferents parcel·les del polígon. 
 
S’annexiona escrit de la companyia subministradora ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. , mitjançant la qual es justifica aquesta 
modificació. 
 
També aquest projecte modificat inclou petites variacions pel que fa als serveis de telecomunicacions i gas, d’acord amb els 
assessoraments rebuts, amb posterioritat,  per les diferents companyies de serveis  
 
 
Taradell, octubre 2021 
 
 
 
 
Josep M. Claparols Pericas / arquitecte  
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ PAU-10 CARRETERA DE BALENYÀ. 
Taradell. Osona         
 
Índex de la documentació del projecte  
 
DP.- DADES PRELIMINARS 
    
     1.- Objecte del projecte. 
     2.- Promoció del projecte. 
     3.- Emplaçament i situació. 
     4.- Autor del projecte  
     5.- Pressupost de les obres. 
 
MDU.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA URBANITZACIÓ 
      
     1.- Tipus d’obra. 
     2.- Descripció de la situació urbanística. 
     3.- Infraestructures i estat actual 
     4.- Definició del projecte 
     5.- Descripció de les obres  
     6.- Termini d' execució. Classificació del Contractista. Formules de revisió de preus 
     7.- Resum del pressupost de les obres. 
      
MCU.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA URBANITZACIÓ 

 
MCu 01 Moviment terres. Enderrocs. Gestió de residus. 
MCu 02 Formació de murs  
MCu 03 Sanejament, clavegueram i drenatge 
MCu 04 Paviments i ferms urbans 
MCu 05 Xarxa d’aigua potable 
MCu 06 Xarxa de telecomunicacions 
MCu 07 Xarxa de distribució elèctrica BT + MT 
MCu 08 Xarxa d’enllumenat públic 
MCu 09 Xarxa distribució Gas Canalitzat 
MCu 10 Jardineria, mobiliari urbà, instal·lació de reg  i senyalització 

 
AN.- ANNEXES  
      
     1.- Projecte de seguretat i salut 
     2.- Normativa d’obligat compliment en obres d’urbanització. 
     3.- Control de qualitat exigit 
     4.- Gestió de residus 
     5.- Preus unitaris 
 
PT.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
     
     1.- Plec de condicions generals de l' edificació facultatives i econòmiques 
     2.- Plec de condicions tècniques particulars. 
. 
PR.- PRESSUPOST 
      
     1.- Estat dels amidaments 
     2.- Quadre de preus descomposts 
     3.- Pressupost i resum de pressupost de les obres 
 

 
 
DG.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLÀNOLS 
 
Índex de plànols 
 
PLÀNOLS D’URBANITZACIÓ escala 
U1 Plànol de situació i àmbit del projecte 1-2000 
U2 Planta d’ordenació general del sector 1-500 
U3 Plànol topogràfic 1-500 
U4 Planta pavimentació. Sobreposició amb ortofoto 1-200 
U5 Planta general pavimentació 1-400 
U6.1 Planta detall pavimentació. Definició geomètrica 1-250 
U6.2 Planta detall pavimentació. Definició geomètrica 1-250 
U7 Seccions generals 1-250 
U8 Planta general treballs previs. Desmuntatges i enderrocs 1-400 
U9 Seccions tipus. Seccions i plantes detall dels carrers tipus 1-100 
U10 Seccions tipus. Seccions i planta de la rampa i escala 1-100 
U11 Detalls d’urbanització 1-40 1-20 1-10 
 
 
PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 
I1 Plànol de la xarxa de desguàs i clavegueram 1-500 
I2 Plànol de la xarxa de subministrament d’aigua potable 1-500 
I3.1 Plànol de la xarxa de subministrament elèctric B.T i M.T. 1-500 
I3.2 Plànol detall construcció ET  
I4 Plànol de la xarxa d’enllumenat públic 1-500 
I5 Plànol de la xarxa de telecomunicacions 1-500 
I6 Plànol de la xarxa de subministrament de gas  1-500 
I7 Plànol de la xarxa de reg 1-500 
 
 
Taradell, octubre 2021 
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DP.- Dades Preliminars 
 
 
     1.- Objecte del projecte. 
     2.- Emplaçament, situació i abast de les obres. 
     3.- Promoció  del projecte. 
     4.- Redacció del document.  
     5.- Pressupost de les obres. 
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DP. – DADES PRELIMINARS. 
 
I.1.- Objecte de l’actuació. 
 
Aquest projecte té per a objecte, descriure les obres necessàries per a dur a terme la totalitat de la urbanització de l’àmbit definit 
com a polígon d’actuació urbanística PAU-10 dels especificats per el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, vigent al municipi de 
Taradell. 
 
Aquest àmbit conforma un buit urbà situat de forma central dins de la població i en l’illa de cases delimitada per la carretera de 
Balenyà, el carrer de Catalunya, el carrer de Francesc Camprodon i el carrer de Ramon Pou. 
 
I.2.- Emplaçament, situació i abast de les obres. 
 
Aquesta urbanització del PAU-10 presenta els següents llindars: 
Al Nord pel Centre d’ Educació Infantil “Les Pinediques” i darreres de les cases amb façana al carrer Ramon Pou  
A Llevant (Sud-Est) per la Carretera de Balenyà.. 
Al Sud (Sud-Oest) per edificacions de propietat privada.. 
A Ponent amb l’espai lliure municipal del carrer de Francesc Camprodon. 
 
A aquests efectes el projecte d’urbanització contempla l’execució de les obres d’urbanització incloses en el polígon definit com a 
PAU-10 per el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell.  En concret el projecte inclou les següents actuacions 
 
Urbanització de la vialitat interior      620,00 m2 
Urbanització vorera crta. Balenyà      890,00 m2 
Urbanització  area de parc urbà                                   400,00  m2 
 
Així mateix es contempla l’execució d’obres externes al polígon per a connexió d’accessos i serveis a les xarxes existents, i que 
seran amb càrrec al sector. 
 
I.3.- Promoció del projecte 
 
D’acord amb les especificacions del planejament vigent, aquest polígon s’executa per el sistema de reparcel·lació per cooperació, i 
a aquests efectes la iniciativa és de l’Ajuntament de Taradell amb NIF número P0827800D i amb domicili al carrer de la Vila, 45.- 
08852. Taradell 
 
I.4.- Redacció del document 
 
La redacció d’aquest projecte d’urbanització es a càrrec de l’arquitecte Josep M. Claparols Pericas. 
 
I.5.- Pressupost les obres. 
 
D’acord amb el que es fixa i es detalla en aquest projecte, el pressupost per a coneixement de l’ Administració inclòs per tant  el 
13% en concepte de despeses generals, el 6% en concepte de benefici industrial i el 21% impost de l' IVA, suposa la quantitat total 
de quatre-cents seixanta-sis mil sis-cents vuitanta-un euros i vuitanta-un cèntims  (467.486,57) euros  
      
Taradell, octubre 2021 
 
                                                                                                                                                                                             
        Josep M. Claparols Pericas, arquitecte.   
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MDU.- Memòria Descriptiva Urbanització 
 
 
     1.- Tipus d’obra. 
     2.- Descripció de la situació urbanística. 
     3.- Infraestructures i estat actual 
     4.- Definició del projecte 
     5.- Descripció de les obres  
     6.- Termini d' execució. Classificació del Contractista. Formules de revisió de preus 
     7.- Resum del pressupost de les obres. 
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M.D.U – MEMÒRIA DESCRIPTIVA URBANITZACIÓ 
 
 
1.- Tipus d’obra. 
 
Aquest projecte té per a objecte, descriure les obres necessàries per a dur a terme la totalitat de les obres necessàries per a la 
urbanització del àmbit que desenvolupa el Polígon d’Actuació Urbanística (PAU-10) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
POUM de Taradell, a fi de dotar a totes les parcel·les dels serveis urbanístics bàsics. El projecte redactat contempla els enllaços 
amb el seu entorn existent i de forma total el conjunt de les infraestructures necessàries per a dur a terme la dotació de serveis al 
sector. Així mateix contempla la total reforma de la vorera de la carretera de Balenyà dins de l’espai del PAU-10 
 
2.- Descripció de la situació urbanística. 
 
El municipi de Taradell planteja la seva ordenació territorial en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 24 de febrer de 2010 i publicat al DOGC número 5663, 
de 5 de juliol de 2010. 
 
Aquest document incorpora com a polígon d’actuació urbanística les determinacions del pla especial, redactat per l’Ajuntament a 
l’empara de les llavors vigents Normes Subsidiàries de Planejament, el qual va quedar aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  Aquest document contempla la ordenació detallada d’aquest polígon i del qual el present 
projecte en desenvolupa la seva urbanització.  
 
Les determinacions bàsiques d’aquest sector fixades per el POUM vigent , son: 
Zona de l’ordenació  2C-1 
Nombre màxim habitatges  62 
Sostre màxim admès  5.268,73 m2 
Nombre màxim plantes  B + 2 PP 
 
Per tant les determinacions fixades per el planejament vigent queden recollides en aquest projecte d’urbanització, i en aquest sentit 
el projecte, s’hi adequa. 
 
En aquest apartat de referències urbanístiques, esmentar finalment que també esta aprovat i registrat el corresponent projecte de 
reparcel·lació, i per tant tots els espais objecte d’aquest projecte d’urbanització ja son de propietat municipal i no pertoca cap 
modificació de propietat per a la seva execució. En aquesta situació descrita, pendent d’urbanització, la classificació del sòl que 
pertoca, es de sòl urbà no consolidat, i en aquest sentit ja varen quedar també registrades les corresponents cessions d’acord amb 
la legislació urbanística.  
 
El total de les parcel·les incloses en el sector urbanitzat és de vuit parcel·les privades, una parcel·la destinada a habitatge social, una 
parcel·la destinada a equipament, altres dues parcel·les destinades a Parc Urbà, i  la  vialitat pública.  
 
 
3.- Infraestructures i estat actual 
 
El sector queda situat en sòl urbà no consolidat i per tant el sector no disposa interiorment de cap tipus de servei urbanístic: Tot i 
així es disposa de serveis urbanístics complets al seu entorn, tant pel que fa a la carretera de Balenyà, com per la part de ponent al 
sector de La Coma del Reig. 
 
En el sector hi ha dues edificacions unifamiliars i els seus jardins. Aquest conjunt edificat desapareixerà en el nou projecte que es 
redacta. Tanmateix, també existeix un dipòsit d’aigües que es podrà mantenir. Atesa la seva compatibilitat amb l’ordenació prevista, 
l’enderroc d’aquestes construccions no està prevista en aquest projecte, atès que per raons de facilitar la seva execució, serà objecte 
d’un projecte específic. 
 
 
 

4.- Definició del projecte 
 
L’Ajuntament projecta la urbanització del sector amb la voluntat d’ordenar aquest buit urbà, i potenciar la relació dels equipaments 
de l’entorn: Costa i Font, els habitatges per a joves, la piscina municipal, el centre d’assistència primària, i l’edifici de les escoles 
que limita el sector pel seu costat nord. Per tant es tracta d’un important connector de relacions urbanes i prioritàriament de passeig 
per a vianants. 
 
Pel que fa a la topografia, i d’acord amb el corresponent plànol, cal remarcar que el sector és òptim per a l’actuació que es proposa i 
el lleuger pendent cap a ponent facilita les vistes cap aquest entorn de vocació més pública. La diferencia de cota respecte l’accés 
des del pla inferior, com s’ha dit queda projectat per rampa accessible i escala. 
 
El projecte proposa la unificació de l’espai públic superior, i per el qual s’accedirà a l’escola, amb l’espai inferior existent on s’hi 
ubica un parc infantil amb accés per el carrer Francesc Camprodon. Aquest enllaç es proposa mitjançant una rampa que unirà els 
dos espais lliures, la qual serà suportada per murs de contenció. Així doncs L’accessibilitat quedarà resolta mitjançant una rampa 
lateral amb pendent màxima del 6% i una escala central, com a reforç d’aquest eix cívic de connexió. 
 
 
5.- Descripció de les obres  
 
Tot i que en la corresponent memòria constructiva es descriuen les característiques i col·locació en obra dels diferents elements, 
aquí són esmentats de forma esquemàtica per a la seva comprensió global. Els capítols més importants d’aquesta obra responen als 
següents criteris: 
 
5.1.-  Vialitat 
Aquest projecte desenvolupa un sector residencial i per això el dimensionat de totes les seccions donaran resposta a aquest fet. Tota 
la vialitat que es projecta es a un únic nivell i les seccions de les vies son en V per recollida d’aigües central. 
 
5.2.- Ferm projectat. 
El sector objecte d’aquesta actuació és residencial, i aquest caràcter s’incorpora a la imatge de la urbanització. Es proposa un ferm 
de plataforma única que doni resposta a les dues funcions plantejades residencial i de relacions urbanes. . 
 
En la pavimentació dels vials interiors: 
Paviment de llosa de formigó de dimensions 30x20x10 cms 
20 cm de base  de formigó 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
En la pavimentació de la vorera de la carretera de Balenyà, el projecte contempla la modificació de l’actual alineació de la vorada als 
efectes de millorar l’amplada actual i possibilitar un major escossell als arbres existents i que el projecte mantindrà. Pel demés i 
donant continuïtat a la pavimentació existent: 
 
Paviment de panot hidràulic 20x20x4 cms. 
15 cm de base  de formigó 
15 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
En la pavimentació de l’espai de Parc Urbà, es projecta un ferm segons : 
5 cm de sauló compactat. 
8 cm de sub-base granular natural ( tot-ú ) ZA 
 
La rampa del costat de ponent quedarà confinada per passamans metàl·lics i es formarà segons: 
Paviment de formigó colorejat amb resistència a flexotracció 35 de 20 cm de gruix 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA. Esplanada E.2 
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L’escala que també limitarà l’accés per ponent es formarà segons: 
Esglaonat amb peces prefabricades de formigó tipus Vulcano  de dimensions 60x40x15 cm 
20 cm de base  de formigó 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
 
5.3  Xarxes de serveis. 
Els serveis que es construiran a l’empara d’aquest projecte seran: Clavegueram, distribució d’aigua potable, xarxa de distribució en 
mitja i baixa tensió, enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions, i xarxa de gas. 
 
Clavegueram: Es projecta una xarxa de recollida d’aigües per sistema separatiu. Les canonades són projectades de polietilè de doble 
capa amb interior llis i el diàmetre que hi consta és el nominal. Totes les canonades respondran a la instrucció ASTM. 
 
Aquesta xarxa es connecta amb l’existent, també separativa, al carrer  Martí i Pol. La secció en V dels carrers fa que la recollida 
d’aigua de pluja es faci mitjançant embornals centrals 
 
Xarxa d’aigua : En base a l’ estudi realitzat per la companyia SOREA SA que gestiona la xarxa municipal i que s’acompanya com 
annex a aquesta memòria. 
 
Xarxa en baixa : Seguint indicacions de la companyia distribuïdora Estabanell i Pahisa, que ha modificat les directrius inicialment 
proposades, en la nova data de 22/07/2021, es situarà una nova estació transformadora en edifici prefabricat aeri. Des d’aquest punt 
es donarà servei a totes les parcel·les. El projecte també inclou l’enllaç MT amb l’estació existent vora el passatge del Colomer 
propietat de la mateixa companyia. L’estudi redactat per la companyia s’adjunta com annex a aquesta memòria.  
 
Enllumenat públic: Es reforçarà l’actual enllumenat de la carretera de Balenyà amb quatre faroles iguals a les existents i el model 
serà el vuitcentista, Al interior del sector el model serà amb braç de tipus simètric o asimètric, degut al seu emplaçament. Tota la 
il·luminació es projectada amb làmpades LED, i per raó de la seva poca potència les línies penjaran d’una farola existent.  
 
Xarxa de gas natural: S’ha projectat xarxa a partir de l’existent de Naturgy a la carretera de Balenyà. 
. 
Xarxa de Telecomunicacions: S’ha estudiat el projecte a partir dels criteris, consideracions i previsions de la xarxa existent de la 
companyia telefònica. La xarxa penja del pericó existent al costat de Costa i Font travessant la carretera de Balenyà. 
 
 
5.4 La jardineria 
 
La jardineria en aquest àmbit comporta una segona línia verda a la vorera de la carretera de Balenyà per a la qual s’ha escollit 
l’arbust Sàlvia. En el passatge s’ha previst una alineació de el xiprer (sempervivens), per l’espai lliure s’han projectat  acer 
platanoides i a l’espai intermedi de la rampa es col·locarà un liquidàmbar. Hi ha previstes diverses sàlvies en la jardinera entre les 
rampes de ponent.  
 
En aquest apartat també s’hi projecta una instal·lació completa de reg, així com el mobiliari urbà i la senyalització corresponent. 
 
6.- Termini d' execució. Classificació del Contractista.  
 
6.1 Termini d' execució 
Per a la realització completa de les obres d' urbanització contemplades en aquest projecte, i llevat que no es fixi el contrari en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, es fixa un termini de 10 mesos. Aquest termini per a execució d’aquestes obres no 
admet clàusula de revisió de preus. 
 
 

6.2 Classificació del Contractista 
   
Llevat que l’Ajuntament de Taradell especifiqui en el corresponent plec de clàusules una altre qualificació, d’acord amb el que es 
detalla a l’article 25 del Reglament General de la LCAP i el RD 773/2015, de 28 d’agost, la classificació que des del projecte es 
demana per a execució d’aquestes obres és la següent: 
 
Grup   A. Moviment de terres 
Subgrups 2. Explanacions 
Categoria 1. 
 
Grup   G. Vials i pistes 
Subgrups 6. Obres viàries 
Categoria 2 
. 
Grup   I. Instal·lacions elèctriques 
Subgrups 1. Enllumenat 
Categoria 1. 
 
 
7.- Resum del pressupost de les obres 
 
La realització d' aquestes obres, i d' acord amb el pressupost detallat especificat en el corresponent document suposa el següent 
pressupost: 
 
Total pressupost execució material          324.666,00 € 
19,00% Despeses Generals + 6,00% Benefici industrial         61.686,54 € 
Total pressupost              386.352,54 € 
Impost 21,00% I.V.A.               81.134,03 € 
Total pressupost per a coneixement de l' Administració     467.486,57 € 
 
 
El pressupost total per a coneixement de l’Administració, puja a la quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
. 
 
 
Taradell, octubre 2021 
 
 
 
 
 
                                                                                         Josep M. Claparols / arquitecte 
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CU.- Memòria Constructiva Urbanització 
 
 
Descripció bàsica dels sistemes constructius 
 
MCu 01 Moviment terres. Enderrocs. Gestió de residus. 
MCu 02 Formació de murs  
MCu 03 Sanejament, clavegueram i drenatge 
MCu 04 Paviments i ferms urbans 
MCu 05 Xarxa d’aigua potable 
MCu 06 Xarxa de telecomunicacions 
MCu 07 Xarxa de distribució elèctrica BT + MT 
MCu 08 Xarxa d’enllumenat públic 
MCu 09 Xarxa distribució Gas Canalitzat 
MCu 10 Jardineria, mobiliari urbà, instal·lació de reg  i senyalització 
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MCU.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA URBANITZACIÓ 
 
Descripció bàsica dels sistemes constructius. 
 
Bé que en el capítol corresponent als amidaments quedaran reflectits amb detall quins seran els materials a emprar i el seu sistema 
constructiu, aquí es descriuen les grans directrius del projecte : 
 
 
MCu 01 Enderrocs. Gestió de residus. 
 
El projecte preveu l’enderroc de la totalitat de les petites construccions que quedaran afectades per l’actuació d’aquest projecte. En 
aquest sentit hi serà inclòs l’enderroc de la tanca de la carretera de Balenyà amb el seu mur de suport, així com vorades, rigoles, i 
paviment de panot, que quan l’amplada i els diferents elements urbans i instal·lacions existents ho permetin es realitzarà amb 
maquinària pesada. També s’enderrocarà la tanca del costat de ponent que consta de filat i peces de bruc, així com un petit muret de 
suport. 
 
Es de notar que en l’actualitat i en aquest àmbit, hi ha construïts dos edificis destinats a sengles habitatges, els quals hauran estat 
enderrocats de forma prèvia mitjançant un projecte específic diferenciat, i per aquesta raó no s’han contemplat en aquest projecte. 
 
Tots els residus generats a l’obra seran transportats a un dipòsit controlat de runes, per al seu tractament. En cap cas s’aprofitaran 
part d’aquest en la mateixa obra, ni s’hi abocaran. 
 
Pel que fa al moviment de terres,  hom preveu el rebaix, l’extracció de les terres vegetals i el replè de tot els carrers del sector  per a 
formació del nivell de l'esplanada. El projecte contempla assolir una esplanada mínima del tipus E2, es a dir amb mòdul de 
compressibilitat >120MPa. També s’hi inclourà la formació de les rases del clavegueram i/o instal·lacions. No es disposa d'estudi 
geotècnic, si bé per el coneixement del indret, hom suposa l' existència majoritària de terres, i d’acord amb aquesta base, s’ha 
dimensionat.. 
 
Tot aquest procés està projectat de forma totalment mecanitzada, amb suport manual per aquells indrets on es precisi per raó 
d’instal·lacions o qualsevol altre situació que ho demani. Les diferents partides d’aquest capítol, inclouen dins de la corresponent 
descripció i valoració, les corresponents mesures de protecció complementària com tanques de protecció, apuntalats i 
senyalització.  
 
El procés començarà pel replanteig topogràfic complert de l’obra. Tot seguit es procedirà a l' extracció de les terres i el seu transport 
a un altre punt de l’obra o a l’abocador, es fixaran els nivells i, es procedirà a la formació del corresponent refinat per tal 
d’aconseguir el nivell definitiu de l’esplanada, que de forma compactada, i com s’ha dit, respon a la consideració del tipus E2. 
Aquesta situació es certificarà mitjançant laboratori homologat. 
 
L’estat d’amidaments contempla la corresponent partida que garanteix el manteniment per equip de topògrafs, del conjunt de l’obra i 
obliga al contractista aquesta situació. 
 
 
MCu 02  Formació de murs 
 
El projecte projecta dos situacions diferenciades on es necessari la formació de murs de contenció. Un primer mur suporta 
l’ampliació de la vorera de la carretera de Balenyà i els altres suporten les rampes del sector de ponent.  
 
Aquests murs es projecten amb formigó armat i compliran les següents condicions: 
Les sabates s’encaixaran un mínim de 50 cms dins del terreny.   
El formigó a emprar serà HA-250 i l’acer 5000 
El mur serà encofrat i de gruix 30 cms 
En els plànols es detallen els armats i sistema constructiu. 
 
 

 
MCu 03 Sanejament, clavegueram i drenatges 
 
Un cop assenyalades les rasants definitives, i fixades les corresponents esplanades, es procedirà al marcatge de les canonades del 
desguàs. Es seguirà en  tot moment les indicacions del projecte, i en aquest punt és important fixar les pendents mínimes d’acord 
amb les diverses seccions projectades. El sistema d’evacuació de les aigües serà separatiu. La connexió a la xarxa municipal es farà 
al carrer Francesc Camprodon, el qual disposa de xarxa separativa, i a aquests efectes s’enllaçaran amb els pous existents. 
 
Tots els col·lectors seran de polietilè de diàmetre 400 mm, tant per les aigües pluvials com per les  residuals, amb cara interior llisa 
i cara exterior amb reforços tipus “T” de Polieco o semblant, amb unió encolada normalitzada, i compliran prescripcions de la norma  
ASTM. 
 
La col·locació d’aquests tubs es farà a partir de fixar les pendents al fons de la rasa amb un gruix de sorra no inferior a 15 cm. 
Posteriorment es col·locaran els tubs, s’uniran amb les corresponents juntes i s’acabarà d’omplir amb sorra  fins que el conjunt 
sobrepassi en 20 cm. la pròpia canonada. A partir d’aquí podrà omplir-se la rasa amb material seleccionat que serà compactat per 
capes. 
 
Pel que fa als claveguerons són previstos també amb tubs de polietilè de 200 mm. de diàmetre. En aquest cas es col·locarà sense 
junta i directament al col·lector. El sistema serà el mateix que ja s’ha explicat.  
 
A cadascuna de les finques es col·locarà doble escomesa – plujanes i brutes – mitjançant canonades de polietilé de diàmetre 250 
mm. les quals quedaran degudament assenyalades per tal de poder realitzar un plànol asbuilt final.  
 
Es preveu construir els pous amb peces prefabricades de formigó segons : Formació de solera de gruix no inferior a 20 cm. Parets 
de peces prefabricades de formigó, amb peces  cilíndriques i còniques de formigó i acabat amb marc i tapa de foneria d’alta 
resistència model GTS amb marc quadrat de 85x85 cm, deixant un pas lliure de 60 cm. i de pes de conjunt no inferior a 72 Kg/ut. 
 
Els embornals seran construïts amb peces especials de formigó prefabricat, proveïts de sifó i superiorment es col·locarà reixa 
abatible de fosa grisa. Els embornals utilitzats són de dos tipus: a la carretera de Balenyà seran de 70x35  amb reixa abatible de 
dimensions 600x350 i als passatge seran amb reixa còncava i de dimensions 40x40 cms La capacitat de càrrega serà superior a 35 
Tn i caldrà acompleixi UNE 41-300-87 i Europea EN-124-BVQI. Per raó d’efectivitat hom col·locarà l’embornal uns 2 cm. per sota 
del paviment amb la finalitat de recollir millor les aigües.  
 
Aquest capítol es complementa amb dos grans interceptors situats a l’àrea del parc, els quals quedaran protegits per un pou 
sorrenc. També al final de les rampes es situarà dos altres interceptors de 75x20 cms. 
  
Totes les rases i demés elements definits en aquest capítol, quedaran reomplerts amb material seleccionat del tipus tot-u el qual 
quedarà compactat per capes al 95% PM, i fins assolir el nivell de l’esplanada. 
 
 
MCu 04 Paviments i ferms urbans. 
 
En general s’ha dimensionat en base a les instruccions 6.1-1.C i 6.2-1.C del Ministerio de Obras Públicas y Transportes d’acord 
amb la Ordre de 23.05.1989, i al catàleg per a seccions estructurals de ferms per a  nous sectors urbans. Per a qualsevol 
interpretació s’estarà a les definicions i/o col·locacions especificades en el PG-·3. De l’estudi d’ambdues propostes i de l’estudi del 
propi terreny i de les capacitats de trànsit assolibles s’ha fixat: esplanada E2 ; Trànsit V4; secció estructural 4PB2 en àrees 
residencials, si be s’ha reforçat amb llamborda de 10 cm.   
 
La pavimentació dels passatges interiors es construirà sobre una esplanada E2 una subbase de tot-ú i 20 cm de gruix i compactada 
al 98% de l’assaig PM, base de 20 cm de formigó HM-20 i acabat amb llamborda de formigó de dimensions 30x20x10 model VS5 
color “ceniza” de Breinco o altre de semblant. Les llambordes es col·locaran sobre una estesa de morter no superior a 3 cms i es 
tractaran unitàriament amb morter cola. Es rejuntaran amb morter pobres i quedaran totalment compactats. No es permetrà el pas en 
un mínim de 14 dies.  
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En l’ampliació de la vorera de la carretera de Balenyà, s’arrencarà el paviment en la seva totalitat i es construirà una nova vorada amb 
la nova alineació. Sobre l’esplanada E2, es formarà una subbase de tot-u de 20 cm, base de formigó HM 20 de 15 cm de gruix  i 
acabat amb panot de quatre pastilles i de dimensions 20x20x4 cm. Les peces es col·locaran amb morter fresc i posteriorment 
s’abeuraran. 
 
L’escala posterior queda projectada sobre una base de 20cm de tot-ú, solera de 20 cm de formigó conformant l’esglaonat i acabat 
amb peces especials de la firma Breinco o semblants de dimensions 60x40x15 cm. Per al paviment de les rampes, i sempre sobre 
una esplanada E2, 20 cm de tot-ú compactat i 20 cm de formigó amb resistència a flexotracció 35 i acabat raspallat. Es seguiran les 
juntes especificades en els plànols 
 
En aquest sector de la carretera de Balenyà, amb calçada de paviment asfàltic, i atesa la ampliació de la vorera, es col·locarà una 
nova vorada del tipus T-3 i rigola de ciment blanc de 30x30x8 cm. Es de notar en aquest apartat, la formació de dues places de 
càrrega i descàrrega . Aquestes places de llargada sis metres seran a nivell de carretera, pavimentades amb acabat asfàltic i 
encerclades amb vorada de formigó. 
 
Es formaran escocells per a plantació d’arbres, amb 4 peces de ferro oxidat, tipus “Brico Quadrat” de Fundició Ductil Benito, o 
similar, de dimensions 1600x100 mm, i gruix de 30 mm, collades entre sí, i col·locades, sensiblement  per sota del nivell del 
paviment acabat, sobre morter de ciment 1:4.  
 
L’esquema de la pavimentació dels vials interiors, respon a les següents descripcions: 
Paviment de llosa de formigó de dimensions 30x20x10 cms 
20 cm de base  de formigó 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
En la pavimentació de la vorera de la carretera de Balenyà: 
Paviment de panot hidràulic 20x20x4 cms. 
15 cm de base  de formigó 
15 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
En la pavimentació de l’espai de Parc Urbà, es projecta un ferm segons : 
5 cm de sauló compactat. 
10 cm de sub-base granular natural ( tot-ú ) ZA 
 
La rampa del costat de ponent  es formarà segons: 
Paviment de formigó colorejat amb resistència a flexotracció 35 de 20 cm de gruix 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
L’escala que també limitarà l’accés per ponent es formarà segons: 
Esglaonat amb peces prefabricades de formigó tipus Vulcano  de dimensions 60x40x15 cm 
20 cm de base  de formigó 
20 cm de sub-base granular artificial ( tot-ú ) ZA 
Esplanada E.2 
 
 
MCu 05  Xarxa de distribució d’aigua potable. 
 
Per a dimensionat i disseny de la xarxa es disposa d’un estudi i pressupost de la companyia gestora de les aigües SOREA. La xarxa 
queda mallada en dos punts: a la carretera de Balenyà en la canonada 110 existent i al carrer de Martí Pol en la també canonada 
existent de 75 mm. La connexió bàsica es realitza mitjançant canonada de 90 mm. 

 
Aquesta xarxa es projecta amb tubs de polietilè PE i PN 16 bar i les unions es fan mitjançant maniguets electrosoldables. Les 
canonades es col·loquen al fons de la rasa i queden protegides amb sorra. Pel damunt sempre es col·loca una cinta avisadora de 
color blau que assenyala l’existència de les canonades. 
 
La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als plànols, garanteix l’aïllament individual de 
les diferents canonades de distribució pels carrers i sectors, assegurant l’abastament de la resta a través de la xarxa. Per de poder 
purgar la xarxa d’aigües es col·loquen vàlvules ventosa, així com vàlvules de descarrega en el punt baix de tot el recorregut, per tal 
de poder buidar la instal·lació. 
 
 
MCu 06  Instal·lacions de telecomunicacions. 
 
Les línies es muntaran en canonades de polietilè degudament protegides en prismes de formigó. Tots els pericons i elements seran 
homologats i supervisats per la companyia corresponent mitjançant el seu servei tècnic. El punt de partida serà l’arqueta existent 
tipus H davant de Costa i Font. Mitjançant 4T PVC 110 es travessa la carretera i una arqueta tipus DM deriva la instal·lació. A partir 
d’aquest punt i amb doble canonada de PVC 63 mm i PVC 90 mm es dona subministrament a la totalitat de les parcel·les en caixes 
del model M i dimensions 40x40x40 cm. En el plànol es detalla aquesta instal·lació. 
 
 
MCu 07  Subministrament elèctric en mitja i baixa tensió 
 
D’acord amb l’estudi realitzat per l’empresa subministradora Estabanell i Pahisa, el subministrament elèctric a aquest polígon 
contempla una primera actuació a mitja tensió amb la instal·lació d’una nova estació transformadora i a partir de la qual es 
distribuirà en baixa tensió a cadascuna de les parcel·les. 
 
El subministrament a mitja tensió enllaça a partir de la E.T. existent nº 758 que la companyia Estabanell i Pahisa disposa a 
“Passatge Colomer”. Des d’aquest punt i amb conducció soterrada de 4T formigonats i amb doble línea d’enllaç amb cable RHZ-1 
12/20 kW 3x1x240 es connecta a la nova estació que es construirà en edifici prefabricat model PFU-4 d’Ormazábal.  
 
Des d’aquesta nova estació transformadora, es distribueix el subministrament a les parcel·les. Tota aquesta instal·lació BT es preveu 
amb cable 3x240+150 Al, tensió assignada 0.6/1 Kv, amb aïllament de polietilè reticulat, i col·locat en tubs de polietilè 160 mm i 
formigonats. La sortida inicial es de sis tubs i posteriorment es sotdivideixen en dues linies de quatre tubs . Els conductors estaran 
protegits en capçalera contra sobrecarregues i curtcircuits mitjançant fusibles classe Gg. 
 
Per a la confecció d’unions s’utilitzaran maniguets d’unió AL-Al adequats per a la secció dels cables a connectar. S’utilitzarà la 
compressió per punxonat profund. S’aïllaran mitjançant un recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual al del 
cable. En general s’utilitzaran maniguets termoretràctils. Quan s’estigui en presència de canalitzacions de gas s’utilitzarà la 
tecnologia de contràctil en fred.  
 
El valor de la tensió nominal de la xarxa conterrània serà de 400 V i la caiguda de tensió no serà major del 7%. Les derivacions de 
línies secundaries s’efectuaran en caixes de distribució o en caixes de seccionament, en les quals s’hi ubicaran, si procedeix, 
fusibles de protecció de calibrat apropiat. 
 
El conductor neutre estarà connectat a terra al llarg de la línia BT, en els armaris de distribució i en tots els finals tant en les línies 
principals com en llurs derivacions. 
 
Es col·locaran arquetes de pas per a facilitar la instal·lació, Aquestes arquetes seran d’obra i dimensions 100x60x115 cms i es 
taparan amb sorra. Les arquetes es situaran en tots els punt on es canviï el sentit de la conducció, així com en els encontres amb les 
caixes CGP que es col·locaran en cadascuna de les parcel·les. 
 
D’acord amb els plànols, totes les rases es fixen a una fondària de 130 cms, i queden assenyalades per un panot que cedirà la 
companyia i indiqui EYPSA. També sobre els prismes de les canonades s’hi situarà una cinta de senyalització. 
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D’acord amb la reglamentació vigent, i d’acord amb la companyia subministradora, s’han fet les següents previsions: 
 
Parcel·la P1 53,768 kW 
Parcel·la P2 54.946 kW 
Parcel·la P3 54.946 kW 
Parcel·la P4 54.946 kW 
Parcel·la P5 62.722 kW 
Parcel·la P6 62.722 kW 
Parcel·la P7       194.653 kW 
Parcel·la P8 53,768 kW 
Total potència a instal·lar 592,471 kW (*) 
(*) La zona d’equipaments ja té el subministrament per el carrer Ramon Pou. 
 
Pel que fa referència amb les altres xarxes de serveis, s’estarà al que disposi la companyia subministradora, a la que correspon la 
realització del corresponent projecte de legalització d’acord amb la seva ordre interna i pressupost corresponent. En tot cas, i 
d’acord amb la normativa específica vigent, els punts bàsics que cal recordar seran: 
 
 Els conductors sempre circularan per espais públics. 
 Els cables quedaran col·locats dins de canonades PVC doble capa i cinta de senyal. 
 Els cables a MT quedaran situats a una fondària mínima de 100 cm 
 Els cables de BT quedaran situats a una fondària mínima de 80 cms 
 En el cas de paral·lelisme amb altre cable es respectarà un mínim de 25 cm 
 En el cas de creuament també es respectarà aquest mínim de 25 cm 
 En el cas de creuament de línies telefòniques una distància mínima de 50 cm 
 En el cas de creuament de canonades d’aigua una distància mínima de 20 cm 
 En el cas de creuament de canonades de gas una distància mínima de 20 cm 
 Distancia mínima entre cables de BT 10 cms 
 Distància mínima entre cables MT i BT 25 cms 
 
Quan sigui impossible mantenir aquestes distàncies per la sobresaturació dels serveis soterrats, s’estarà a allò que es permet en la 
normativa vigent a partir d’incorporar els corresponents elements aïllants. Les principals disposicions legals vigents en aquests tipus 
d’instal·lacions són: 
 
R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2002, BOE 224 de 18.09.01 del nou reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries 
R.D. 1955/2000 d’1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BPE 310 de 27,12,00) 
Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 
d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92) i modificacions parcials d’aquest Decret (Decret 192/92 de 4 d’agost,DOGC  1649 de 25.9.92). 
Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment del Decret 196/1992, de 4 d’agost 
(Ordre de 5 de juliol de 1993, DOG 1782 de 11.8.93). 
Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), (Llei 31/1955, 8.11.95, BOE de 10.11.95) 
R.D. 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc 
elèctric (BOE 21.06.01) 
Ordre TIC7341/2003, de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 
Condicions tècniques de seguretat de les instal·lacions pròpies de la companyia. 
 
 
 
 

 
MCu 08 Enllumenat públic 
 
Es projecta l’enllumenat públic del sector en dos blocs diferenciats: 
 
El projecte contempla l’ampliació de la vorera de la carretera de Balenyà, i per això caldrà també ampliar el seu enllumenat. Aquí es 
projecten quatre faroles iguals a les existents. Es tracta del model Villa de Novatilu o altre de semblant, les quals aniran muntades 
sobre columnes d’acer galvanitzat del mateix model i pintades de color negre i alçada de 3,50 metres.  Aquestes faroles s’adequaran 
a les següents característiques: 24 led/ 3000ºK, classe IP66.IK10. Incorporen regulació Advance per agrupacions: DALI, línea de 
comandament i doble nivell temporitzat internament amb 5 passos. La connexió es realitza amb manguera de 3x2,5 mm2 i s’hi 
instal·larà el corresponent dispositiu contra sobretensions transitòries SPD 10kV. 
 
En la part interna del sector les faroles a instal·lar serà amb braç i de flux asimètric a col·locar en el passatge i de flux simètric a la 
zona del parc urbà.. Quedaran muntades en columnes d’acer galvanitzat del model Nikolsson. Aquestes faroles s’adequaran a les 
següents característiques: 24 led/ 3000ºK, classe IP66.IK10. Incorporen regulació Advance per agrupacions: DALI, línea de 
comandament i doble nivell temporitzat internament amb 5 passos. La connexió es realitza amb manguera de 3x2,5 mm2 i s’hi 
instal·larà el corresponent dispositiu contra sobretensions transitòries SPD 10kV. 
 
L’escassa potència que demana el sector, permet la connexió a la línea existent a la carretera de Balenyà i les connexions es 
realitzaran al interior de les faroles. Totes les faroles a instal·lar tindran un rendiment mínim de 110lm/W. Als efectes de facilitar el 
pas dels conductors, es construiran pericons amb tapa de foneria i de mides 38x38 cm per a situació de serveis d' enllumenat. 
Aquest es construirà amb fàbrica de maó calat i proveït de tapa de foneria de 70 cm. Tota la instal·lació elèctrica de les faroles serà 
amb cable de coure 4x6 mm2. Es formarà el terra de la instal·lació amb cable  de coure nu de 35 mm2 de secció enterrat al fons de 
la rasa i plaques de connexió a terra en forma d’estel  o  piquetes en el cas que no puguin afectar a altres instal·lacions per a cada 
lluminària com a mínim. El cable nu de coure es lligarà als espàrrecs d’acer de les plaques d’ancoratge del bàculs. Es formarà una 
única xarxa per a tota la instal·lació. La resistència obtinguda no serà en cap cas superior a 50 ohms per a sensibilitat diferencial de 
300 mA. 
 
Les canalitzacions seran soterrades en tub de polietilè corrugat de doble capa amb acabat llis interior i reforçat exterior de diàmetre 
mínim 90 mm. La fondària mínima de la instal·lació serà de 60 cm. sota nivell acabat de la vorera. Els passos sota calçada es 
realitzaran amb tub rígid i formigonat i a una fondària mínima de 80 cm. Per seguretat en futures actuacions es col·locarà una cinta 
de PVC en la rasa que indiqui la presència de la instal·lació d’enllumenat. 
 
Cadascuna de les faroles comportarà la formació del corresponent fonament, que es s realitzarà amb daus de formigó de 70x70x70 
cm, per a bases de suport, amb la corresponent placa d’ancoratge que quedarà acollada a la fonamentació amb quatre cargols 
galvanitzat, els quals quedaran sota la vorera. 
 
L’execució d’aquestes Instal·lacions queda regulada de forma específica a més a més de la general per les següents:  
MIBT 007 - Intensitats màximes admissible en els conductors. 
MIBT 009 - Instal·lacions d’enllumenat públic i resolució 17/05/89 de D.G.S.Q.I. 
MIBT 017 - Instal·lacions receptores 
MIBT 020 - Proteccions contra sobreintensitats i curts circuïts. 
MIBT 021 - Protecció contra contactes directes i indirectes. 
MIBT 027 - Instal·lacions en locals humits 
MIBT 032 - Receptors d’enllumenat 
MIBT 039 - Posta a terra 
MIBT 040 - Instal·ladors autoritzats 
MIBT 041 - Autorització i posada en servei 
MIBT 042 - Inspecció d’instal·lacions 
RD 2642/1985 Modificat per Ordre 11/7/86 columnes i bàculs 
 
 
 



   

Projecte: Urbanització del àmbit PAU-10 Carretera de Balenyà  MEMÒRIA  13 

 

 
MCu 09  Instal·lacions de gas canalitzat 
 
La construcció de la xarxa de distribució de gas natural, seguirà les instruccions que fixi la companyia distribuïdora de gas natural 
NATURGY. El constructor realitzarà l’obra civil de la xarxa de subministrament de gas, la instal·lació de l’obra mecànica es farà per 
una empresa homologada per NATURGY. 
 
La xarxa de gas distribuïda per la companyia en aquest sector partirà de la canonada existent a la vorera de la carretera de Balenyà 
mitjançant un tub de polietilè PE-110.  La nova xarxa a implantar en aquest sector parteix d’un punt de connexió que es situarà a 
l’entrada del passatge. Des d’aquest punt i seguint la directriu del propi passatge, es previst que la xarxa doni servei a totes les 
parcel·les mitjançant canonades PE-90 
 
En el corresponent plànol es detallen les característiques d’aquesta xarxa i pel que fa als diferents elements que la composen,  es 
defineixen segons: 
 
Els conductes. Sempre seran de polietilè, col·locats en rasa segons detalls i seguint els diàmetres fixats en l’assessorament de la 
companyia. Quedaran embolcallats de sorra i assenyalat amb cinta de senyal. Les vàlvules d’acer i homologades per la companyia. 
En tot cas especificar que el projecte no preveu la realització de cap tipus d’escomesa que es construiran  per la companyia en el 
posterior procés d’edificació. 
 
MCu 10 Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 
 
En l’ampliació de la carretera de Balenyà, i als efectes de no entrar en competència amb l’arbrat existent de notables dimensions, es 
projecten uns arbustos del tipus sàlvia officinalis. En el passatge s’ha fixat una alineació de cupresus sempervivens, en la placeta 
interior s’hi han projectat acers platanoides, i en la plataforma de la rampa es col·locarà un liquidàmbar, atès que aquests arbres 
escollits, amb les seves coloracions  verdes i vermelloses, assenyala clarament el pas de les estacions en aquest espai  d’utilització 
majoritàriament infantil. Tots els arbres es plantaran en el seu corresponent escossell de dimensions 120x100x20 cm i format amb 
passamans  d’acer  oxidat, les quals quedaran anellades amb formigó HM-20. 
 
S’ha previst una instal·lació completa de reg a partir d’un pericó situat en l’àrea del parc i on es situarà el programador i la unitat 
completa de gestió. D’acord amb els plànols es projecta una xarxa amb tub MDPE de seccions diverses i que donen servei a les 
diferents anelles de reg situades en cadascun dels elements vegetals per regar. Aquestes anelles es projecten amb tub D 12,5,  i 
gotejadors 2 l/h cada 30c. El sistema contempla sengles vàlvules de rentat situades als caps de línies i una ventosa purgador 
situada també en un punt alt d’aquesta xarxa. 
 
També el projecte contempla la instal·lació de bancs de fusta tractada del model Neo-Barcino o altre de semblant. Les papereres 
instal·lades seran trabucables i d’acer inoxidable. Es col·locarà barana d’alçada 1,05 m formada per passamà d’acer pintat i segons 
es detalla en el projecte. 
 
El projecte preveu senyalització vertical per regular el trànsit de vehicles, a fi de dotar a les vies de la seguretat necessària per el seu 
bon ús. Aquesta senyalització es farà amb suports d’alumini extorsionat estriat i plaques de senyalització col·locades de manera que 
la part inferior de la indicació, es situï a un mínim de 210 cm d’altura. També s’ha previst el repintat i ampliació  del pas de vianants 
existent davant de Costa i Font, que inclourà la seva corresponent protecció i senyalització, als efectes de la seguretat del trànsit. 
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D.P. - DADES PRELIMINARS 
 
Els arquitectes: 
 

Autor del projecte : 

Arquitecte Josep Mª Claparols Pericas NIF 46304763 J 

Col·legiat 4989-1 Correu electrònic  claparols@coac.net  

    

      

 
En aplicació del RD 1627/1997  que  estableix les disposicions mín. de sis en les obres de Construcció i per encàrrec de: 
 

Promotor: 

Societat AJUNTAMENT DE TARADELL  NIF P0827800D 

Adreça Carrer La Vila núm. 45 

Municipi Taradell Codi Postal 08552 
 
 
 
Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: 
 

Projecte: 

Títol del projecte: Projecte d’Urbanització Sector Pau-10 del POUM de Taradell 

Emplaçament: Carretera de Balenyà entre carrers Ramon Pou i Catalunya 

Municipi: Taradell 

Ús previst característic:  Viari, Residencial i Equipament 
 
 
L´estudi de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
 

X Memòria descriptiva 

X Memòria 

X Plec de condicions 

X Amidaments i pressupost 

X Annexos Gràfics 

X Plànols 

 
En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes 
d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon 
paràgraf de l´apartat 4 de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de  ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral. 

 
 

Taradell, octubre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Mª Claparols Pericas, arquitecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD.1 Objecte de l’estudi 

 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  
 
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 
 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
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. 
 

MD.2 Característiques de l’obra 

 
2.1 Promoció del projecte 
 
La iniciativa d’aquest projecte d’urbanització correspon a l’Ajuntament de Taradell. 
 
2.2 Autors de l’estudi de Seguretat i Salut 
 
L’arquitecte autor de l’estudi de seguretat i salut és Josep Mª Claparols Pericas,  amb número de col·legiat 4989-1 
del Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya. 
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2.3 Descripció i situació de l’obra 
 
Es tracta del polígon d’actuació urbanística número 10 del POUM de Taradell. El polígon confronta amb la carretera 
de Balenyà entre els carrers Ramon Pou i Catalunya.  
 
L'obra d'urbanització consisteix en el moviment de terres i pavimentació dels vials inclosos dins el polígon, així com 
la implantació dels serveis de clavegueram, xarxa d’aigua i de reg, xarxa de mitja i baixa tensió, enllumenat públic i 
xarxa de telefonia i l’enjardinament.  
 
2.4 Dades tècniques de l’emplaçament 
 
Topografia. 
 
L’àmbit on es desenvolupa el projecte d’urbanització, té una inclinació en la direcció est – oest tal com descriu el 
plànol topogràfic 
 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
 
L’àmbit no està urbanitzat i actualment s’hi ubiquen dues edificacions que s’enderrocaran prèviament, el qual 
enderroc no està contemplat en aquest projecte. Tot i així aquest àmbit es situa en una espai central de població, i 
per aquesta raó, tot el seu entorn està urbanitzat.  
 
Instal·lacions de serveis públics. 
 
El perímetre de l’àmbit d’actuació està completament urbanitzat i disposa de totes les xarxes de serveis publiques.  
 
Tipologia de vials. 
 
La vialitat objecte del projecte presenta plataforma única amb preferència piatonal i en aquest sentit el seu 
tractament serà de passeig. També s’urbanitza la part corresponent de la carretera de Balenyà, així com les 
rampes, que situades a la part oest, donen accés al parc infantil situat vora el carrer Miquel Martí i Pol. 
 
 
2.5 Breu descripció del projecte. 
 
L’obra descrita en aquest projecte, contempla la urbanització del àmbit del PAU-10 i inclou l’execució dels 
passatges interiors, l’espai lliure de la placeta, la vorera de la carretera de Balenyà i l’accessibilitat des de l’oest 
mitjançant rampes i escala.  La superfície de l’àmbit, incloent-hi les parcel·les privades és aproximadament de 
6.500,00 m2 
 
 
2.6 Pressupost, terminis d’execució i mà d’obra. 
 
El pressupost d’execució material per a l’obra és de 6.083,10 euros i el termini d’execució previst des del inici de les 
obres a la seva finalització s’estima aproximadament en un període de 10 mesos, preveient que la mà d’obra serà 
depenent de la fase d’execució en un màxim 8 persones. 
 
 
2.7 Centres d’assistència sanitària 
 
Els centres d’assistència sanitària més propers són: 
 
C.A.P de Taradell ( 100 m.) 
Passeig Pujoló, 5. telèfon : 938 800 253 
 
EAP. Santa Eugènia de Berga ( 5 Km) 
Carrer Escoles, 1. telèfon 938 854 556 
 
Consorci Hospitalari de Vic - Hospital General de Vic ( Accident Greu ) 
Carrer Francesc  Pla “El Vigatà” Vic, Osona. Telèfon 938 891 111 
 

 
 

 
2.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 
 
 
- Oficial 1a  
- Oficial 1a electricista - Oficial 1a muntador  
- Oficial 1a d'obra pública - Ajudant electricista  
- Ajudant muntador  
- Manobre  
- Manobre especialista 
 
 
2.9 Maquinària prevista per a executar l’obra. 
 
- Compressor amb un martell pneumàtic  
- Compressor amb dos martells pneumàtics  
- Retroexcavadora amb martell trencador  
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  
- Fresadora de paviment  
- Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW  
- Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW  
- Retroexcavadora petita  
- Retroexcavadora mitjana  
- Moto anivelladora petita  
- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg  
- Picó vibrant amb placa de 60 cm  
- Camió per a transport de 7 t  
- Camió per a transport de 12 t  
- Camió cisterna de 8 m3  
- Camió grua  
- Camió grua de 3 t  
- Camió grua de 5 t  
- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  
- Camió cisterna per a reg asfàltic  
- Formigonera de 165 l  
- Màquina tallajunts 
- Remolinador mecànic  
- Regle vibratori  
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
 

MD.3 Instal·lacions Provisionals 

 
3.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 
 
És faran 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.  
 
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.  
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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.).  

- 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 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 embetats.  
 

• 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 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.  
• 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.  

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 

 
 
3.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 
d’aigua, 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, tal i com queda definida 
en els plànols segons l’assessorament realitzat per la companyia gestora SOREA.  
 
La distribució interior es realitzarà segons indicacions de l’assessorament rebut, 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 dialèctric en les zones necessàries.  
 
 
3.3 Instal·lació de Sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes..  
 
 
3.4 Altres Instal·lacions. Prevenció i protecció 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 
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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 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, emmagatzement 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, 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, i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.  
 

MD.4 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. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
4.1 Serveis Higiènics 
 
Lavabos : Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
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.   
 
4.2 Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat 
 
4.3 Menjador 
 
Atès la poca entitat de l’obra no es preveu 
 
4.4 Local de Descans 
 
Atès la poca entitat de l’obra no es preveu 
 
4.5 Local d’assistència a accidents 
 
Es disposarà un espai per a primers auxilis que disposarà com a mínim, de farmaciola, llitera i font d’aigua 
 
En obres de poca entitat i que el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari 
farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives 
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 
picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, 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. 
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MD.5 Àrees Auxiliars 

 
Zones d’apilament i magatzems 
 
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. 

MD.6 Tractament de Residus 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb el compliment del Real 
decreto 210/2018,  de aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya 
(PRECAT20)" , al "Real Decreto 105/2008 , regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición", ó, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció.  Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
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. 
 

MD.7 Tractament de materials i/o substancies 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. 
 
7.1 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 
- Plom, Crom, Mercuri, Niquel 
- Silice 
- Vinil 
- Urea formol 
- Ciment 
- Soroll 
- Radiacions 
- Productes tixotròpics 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 
- Gasos liquats del petroli 
- Baixos nivells d’oxigen respirable 
- Animals 
- Entorn de drogodependència habitual 
 
7.2 Delimitació / Condicionament de zones d’apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara. L’etiqueta ha de contenir: 
 
- 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. 
- Nom comú, si és el cas 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substancies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats) 
 
Explosius 
 
En aquesta obra no hi ha cap previsió d’utilització d’explosius 
 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
En aquesta obra no hi ha cap previsió de la seva utilització 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
No hi ha previsió de la seva utilització. En tot cas, 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. 

 

MD.8 Condicions de l’entorn 

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 o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
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. 
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8.1 Serveis afectats 
 
Tot i tractar-se d’un projecte d’urbanització nou amb carrers nous, tots els serveis es veuran afectats per la 
realització de les obres i per a la connexió dels serveis amb les xarxes municipals existents. 
 
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. 
 
8.2 Característiques de l’entorn 
 
El sector està situat dins el nucli del municipi de Taradell amb fàcil accés des de la carretera de Balenyà. 

 

MD.9 Determinació del procés constructiu 

 
El Contractista amb antelació suficient al 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). 
 
9.1 Procediments d’execució 
 
En línies generals, les actuacions previstes seran: 
 
- Enderrocs 
- Neteja i esbrossada del sector 
- Moviment de terres 
- Bases i sub bases 
- Noves xarxes de subministrament (sanejament i clavegueram, aigua, gas, MT i BT i Telecomunicacions )  
- Xarxa enllumenat públic  
- Pavimentació i voreres  
- Enjardinament 
- Senyalització i mobiliari urbà. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació 
dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de 
les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció 
del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 

MD.10 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherts 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.   

 
 

MD.11 Medi ambient laboral 

 
11.1 Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en 
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments 
al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
11.2 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: 
 

 
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 
 

11.3 Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions 
 
Rinitis, Asma bronquial, Bronquitis destructiva, Bronquitis crònica,Efisemes pulmonars, Neumoconiosis, Asbestosis 
(asbest – fibrociment - amiant), Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant), Mesotelioma (asbest – fibrociment 
- amiant) 
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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. 
 
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 matxuqueix 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: 
 

 
 
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. 

11.4 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 baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 
residus.  
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.  
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.  
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.  
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.  
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
 
11.5 Radiacions no ionitzants 
 
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. 
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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 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 reflexada, 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 reflexat. 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: 
 
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 nml; es preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
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, encaixonament 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 
 
- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
- 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. 
- 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. 
 
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. 
 
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. 
 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. 
 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 
 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada 
per visió directa del raig. 
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- Àrea de treball: 
 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. 
 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 
 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. 
 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. 
 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: 
 
 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
 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. 
 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. 
 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. 
 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 
 
- Operació: 
 
 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. 
 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
 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. 
 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
 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. 
 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. 
 
 
 
 
 
 

MD.12 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 mantenirse 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. 
 
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.  
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 palonniers, 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: 
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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: 
 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 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. 
 

MD.13 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: 
 
 Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat. 
 Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat. 
 Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m, amb sistema de 
seguretat integrat. 
 Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris. 
 Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al mateix nivell. 
 Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb portaampolles, vàlvules 
reductores de pressió i antiretrocès, amnòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades. 
 Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc interior 
fixe, superior abatible, aturada d’emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal. 
 Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat. 
 Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat. 
 Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats. 
 Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva 
d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m. 
 Passadís de protecció prefabricat ,etàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 
llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment d’entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries. 
 Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat. 
 Protector de mans per a cisellar. 
 Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca. 
 Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat. 
 Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell de bastida amb cavallets. 
 Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada. 

 Grua mòbil d'accionament manual 
 Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs o totxos. 
 Suport de repòs per al disc radial portàtil. 
 Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior. 
 Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua. 
 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. 
 Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats. 
 Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats. 
 Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura. 
 Estrebat de pou circular amb tensor. 
 Estrebat de pou rectangular amb tensor. 
 Apuntalament de talús inestable amb panells 
 Sitja-barrejadora per a la confecció de morter. 
 Carretó manual porta palets. 
 Connexionat i cablejat provisional elèctric de l’obra amb sistema de protecció integrat. 
 Quadre elèctric secundari provisional d’obra amb sistema de protecció integrat. 
 Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux. 
 Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques, 
quadres elèctrics i conductors de protecció. 
 Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat nominal. 
 Senyal acústica de marxa enrere. 
 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió. 
 Cable d'acer de guiat de material suspès. 
 Retenidor de pilota de neteja incorporat a l’equip de bombeig de formigó. 
 Encenedor de gúspira amb mànec 
 Cinturó portaeines. 
 Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses. 
 Ganxo de grua amb dispositiu de tancament. 
 Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats. 
 Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg. 
 Plataforma aïllant de base per a treballs en quadres elèctrics de distribució d’1x1 m i 3 mm de gruix. 
 Equip comprovador portàtil complert d’instal·lacions de baixa tensió. 
 Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs. 
 Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba. 
 Luxímetre portàtil. 
 Termòmetre / baròmetre. 
 Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge 
inclòs. 
 Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge 
inclòs. 
 Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm deD, bastidor de 3,5x2 m 
de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat amb desmuntatge inclòs. 
 Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargària. 
 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària. 
 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució. 
 

MD.14 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 SCP 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 
 

MD.15 Condicions dels equips de protecció individual (EPI).  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
 

MD.16 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 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: 
 
 
 Implantació de l’obra: Activitats de condicionament del solar, tancament del mateix, etc. 
 Enderrocs: Tots els enderrocaments d’elements soterrats a poca fondària, tals com fonaments superficials, 
rigoles, voreres, etc... 
 Moviment de terres: Excavació de rases. 
 Estrebades i apuntalaments. 
 Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: Tots els elements soterrats. 
 Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats. 
 Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat públic. 
 

MD.17 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. 
 
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 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. 
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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: 
 
 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. 
 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. 
 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 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. 
 

MD.18 Condicions d’accés i afectacions de la via pública.  

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-
ho a la 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 
 
18.1 Normes de Policia 
 
Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants 
i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 
Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra  
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.   
 

18.2 Àmbit d’ocupació de la via publica 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
  
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 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. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
  
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

Les casetes, contenidors, i tallers provisionals es situaran dins del ámbito de les obres. No així els vehicles dels 
treballadors que seran fora. Es criteris d’aplicació seran: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap 
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
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. 
 
 
18.3 Tancaments de l’obra que afectin l’àmbit públic. 
Tanques 
 
Situació  
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
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Tipus de tanques  
La tanca haurà de ser validada per els serveis tècnics de l’ajuntament de Vic, principalment en vials amb circulació 
es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi 
model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements  
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment  
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
 
Portes 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés per a vehicles i per al personal de l’obra.. No s’admet com a solució 
permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
18.4 Operacions que afectin 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, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample 
per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient 
i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i 
es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega  
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament  
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions 
per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
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. 
 
Evacuació 
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. 
 
18.5 Neteja i incidència sobre l’ambient que afectin l’àmbit públic. 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
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 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen 
les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en 
dies no feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
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18.6 Residus que afectin 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. 
 
 
18.7 Circulació de Vehicles i vianants que afectin 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. i en cap cas inferior a 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: 
 
 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a 
vianants. 

 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. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
 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 (Próctor 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 (Próctor Modificat). 
 

MD.19 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció.  

 
19.1 Riscos de danys a tercers. 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 
 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
19.2 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: 
 
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de 
les zones de trànsit exterior. 
 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura 
consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al 
tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 



17 
 

MD.20 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. 
 
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. 
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Annex 1. Fitxes d’activitats – Risc – Avaluació – Mesures 
 
 
 
 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 



21 
 

 
 



22 
 

 

 



23 
 

 
 



24 
 

 

    



25 
 

  



26 
 

 

 



27 
 

 
 



28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESS. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 
PLEC DE CONDICIONS I NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
 
 



30 
 

 
PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 

Estatut dels Treballadors 
Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52) 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 
Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la construcción, vidrio y 

cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de 
porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de terrazos, en la sección 
séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 
1972. 

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

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 21 de junio de 2001. 

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 
de 27 de gener de 1998 

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 29 de diciembre de 1987. 

Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 1995. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 31 de 

enero de 1997. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. BOE 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 7 de agosto de 1997. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 

publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de 

septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
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 30 de novembre de 1988. 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Lineas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 

seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 
de abril 1991.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

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 condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (Reial 

Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). 

 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
 
 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents a tercers, es 
col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra; per 
tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s’establirà l’oportú 
servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
 
 
 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

 senyals normalitzades de trànsit 
 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
 fita de senyalització 
 cordó de balisament reflectant 
 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
 detector d’instal·lacions soterrades 
 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 
 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 
 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
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 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els 
encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 
tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot 
existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci 
les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 
 
 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o 
si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de 
forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
 Riscos i mesures de protecció 

Riscos 

 despreniments 
 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 atropellaments  per màquines o vehicles 
 atrapaments i atrapaments per màquines 
 explosions 
 talls i cops 
 soroll 
 vibracions 
 projecció de partícules als ulls 
 pols i gasos 
 interferències amb línies elèctriques en tensió 
 caiguda d’objectes i materials  
 ferides punxants als peus i les mans 
 esquitxos de formigó als ulls 
 dermatosi per ciment 
 erosions i contusions en manipulació 
 electrocucions 
 topades i bolcades 
 per utilització de productes bituminosos 
 cremades 
 radiacions de soldadures 
 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra

  
 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 
 
 
o Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, 
utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 
 
o Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent A 
més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es 
farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per 
exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l’obra, 
per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
 
o Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes a base de tubs 

metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 

rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
 
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció 

protectora per a la qual estan previstes. 
 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per 

a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de 

les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. 

 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies 

elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 
 
 
 Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, 
degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a 
cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un 
contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
 
 Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
 
 Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
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 Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i 
forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
President:  
 El cap d’obra o persona que designi  
 Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari:  un administratiu de l’obra 
 Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de seguretat i higiene. 
 
 
 Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l’obra, haurà de ser aprovat 
per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  
 
 
1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1.- 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:  
 

a. 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)  
 

b. 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’‘. 

c. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
 
1.2.- 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. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
1.3.- 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) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. 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. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. 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. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1.- PROMOTOR  
 
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: 
 
a. 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. 
b. 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). 
 
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: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) 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. 
 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 
2. 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: 
 
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 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. 
 
e) 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. 
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 
h) 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. 
 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
j) 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. 
 
3. 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. 
 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
6. 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 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. 
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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: 
 

1. 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. 
 

2. 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 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. 
 
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: 
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) 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 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. 
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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 
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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa. 
 
30. 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. 

 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'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. 
 
32. 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 l'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. 
 
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): 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
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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  
 
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  
 
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.      
 
3.4.- EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''  
 
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 si així ho estipula la llei.  
 
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.  
 
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.  
 



37 
 

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.   
 
Estatut dels Treballadors 
 
Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52) 
 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 
 
Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, 
de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
 
Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de terrazos, en la sección 
séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
 
Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
 
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 21 de junio de 2001. 
 
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 de 
27 de gener de 1998 
 
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 29 de diciembre de 1987. 
Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 1995. 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 31 de enero 
de 1997. 
 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. BOE 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 7 de agosto de 1997. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 
 
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
 
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de 
septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
 

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 30 de novembre de 1988. 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
 
Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Lineas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 
 
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 
1991.  
 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
 
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 condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 
de marzo de 1995. 
 
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la  
 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
 
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
 
RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
 
Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (Reial 
Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
 
Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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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, quantifica 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 del ’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:  
 
 
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 preelaboral del personal. - Reconeixements Mèdics previs  
- Formació  
- Aprenentatge  
- Propaganda  
- Acció de grup  
- Disciplina  
- Incentius 
 
6.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
 
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: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control 
Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. 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. 
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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. 
 
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 PREVENCIONISTES 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 Interempresarial 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. 

 
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. 
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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 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. 
 
 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. 
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ESS.3 Mesures de seguretat en fase d’obra 1/200 – 1/100 
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Formes més usuals de senyalització interior i proteccions utilitzades en conduccions elèctriques

Senyalització exterior de conduccions d''electricitat i distàncies de seguretat
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2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT EN OBRES D’URBANITZACIÓ 
 
 
General 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
 

 
 
 
vialitat 
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción 
de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 

genèric d’instal·lacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la 
xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 

 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 



   

 

(BOE 14/12/1993) 
 
xarxes de sanejament 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización 
de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

Baixa Tensió 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
centres de Transformació 
 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 
 Especificacions tècniques de les Companyies 



   

 

3.CONTROL DE QUALITAT EXIGIT 
 
L’execució de les obres contemplades en aquest projecte d’urbanització comporta el corresponent Control de 
Qualitat, 
 
Aquest control comporta les següents especificacions: 
 
Respecte a terraplenat i piconatge mecànic amb terres adequades 
Determinació  de la corba granulomètrica. UNE 103101/95 
Determinació límits d’Atterberg. UNE 103103:1994 i 103104: 1993 
Matèria Orgànica. Mètode d’oxidació per permanganat potàssic. UNE 103204:1993. Erratum 
Determinació sals solubles. NLT 114:1999  
Proctor modificat. UNE 103501/94 
CBR Proctor modificat. 3 punts. UNE 103502/95 
Densitat i humitat in situ, mètode isòtops radioactius. ASTM C-2922 i ASTM D-3017. 10 punts 
Assaig de placa de carrega D.30 cm. NLT 357/98 o DIN 18134 
 
Respecte a la subbase de material seleccionat  
Determinació  de la corba granulomètrica. UNE 103101/95 
Determinació límits d’Atterberg. UNE 103103:1994 i 103104: 1993 
Matèria Orgànica. Mètode d’oxidació per permanganat potàssic. UNE 103204:1993. Erratum 
Determinació sals solubles. NLT 114:1999  
Proctor modificat. UNE 103501/94 
CBR Proctor modificat. 3 punts. UNE 103502/95 
Densitat i humitat in situ, mètode isòtops radioactius. ASTM C-2922 i ASTM D-3017.  
 
Respecte a les bases de tot-u 
Determinació granulometria. UNE-EN 933-1:2012 i UNE-EN 933-2/1M:1999 
Compostos orgànics. UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013 (15.1) 
Compostos totals sofre. UNE-EN 1744-1:2010+ A1:2013 
Determinació límits d’Atterberg. UNE 103103:1994 i 103104: 1993 
Equivalent de sorra. UNE-EN 933-8:2000 
Desgast de Los Angeles. UNE-EN 1097-2:2010 
Índex de llenques. UNE-EN 933-3:2012 
Neteja superficial. UNE 146130:2000 o UNE-EN 933-5:1999 o NLT 358/90 
Proctor modificat. UNE 103501/94 
CBR Proctor modificat. 3 punts. UNE 103502/95 
Densitat i humitat in situ, mètode isòtops radioactius. ASTM C-2922 i ASTM D-3017.  
 
Respecte a les mescles bituminoses 
Presa mostra aglomerat. Temperatura en la descàrrega 
Assaig de granulometria. UNE-EN 12697-2:2003 + A1:2007 
Contingut de lligant soluble. UNE-EN 12697-1:2006 
Assaig Marshall. UNE-EN 12697-34:2006 + A1:2007 
Contingut de buits. UNE-EN 12697-8:2003 
Sensibilitat a l’aigua. UNE-EN 12697-12:2006 
Densitat màxima. UNE-EN 12697-5:2009 
 
Respecte a la capa de rodadura 
. Presa mostra aglomerat. Temperatura en la descàrrega 
Assaig de granulometria. UNE-EN 12697-2:2003 + A1:2007 
Contingut de lligant soluble. UNE-EN 12697-1:2006 
Assaig Marshall. UNE-EN 12697-34:2006 + A1:2007 
Contingut de buits. UNE-EN 12697-8:2003 
Sensibilitat a l’aigua. UNE-EN 12697-12:2006 
Densitat màxima. UNE-EN 12697-5:2009 
Respecte al control de compactació 
Extracció de testimonis. NLT314/92 
Mesura del gruix i determinació densitat 
Reompliment de perforació mitjançant resines 
 
 
El cost del  Pla de Control de Qualitat no serà abonable i anirà a càrrec del contractista fins a l’import de l’1% del 
PEM de les obres. 



   

 

 
ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics i parcel·lats    
      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  quant a espais parcel.lats    
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts de 

connexió dels diferents serveis 
   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici de les obres)     

      
 

ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de cota roja inferior 0,50 
m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in       situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels sòls     
      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                                                   
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

 
 - Gruix 

- Refinat 
   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 

   

      

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      



   

 

ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
( execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments del vial, 
arquetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
      
      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases  200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant vials  a rasants, vials i 

als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, connexions i elements singulars Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa  
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 

    

      
 

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de 
l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de subbase De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de subbase 3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de subbase  1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
      



   

 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de vorada Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada 3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un tertimoni de  
  10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
      
 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia extracció d’un testimoni   

10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
 

 

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de cada servei  a la zona 
de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents serveis    
      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials específics  de cada servei  Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de prova en fàbrica 
      
      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
      
  Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
  Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de gas Normalitzats de recepció en obra   
      
  Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó armat (soleres, murs 

i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
  Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 

Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
 3 Resistència compressió prèvia extracció de testimoni 

3 Consistència 
      
  Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquïtat 
  Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, clavegueram)   
   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

Col·locació conductes d’enllumenat 
   

      
  Col·locació punts de llum    
      
  Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de l’esplanada)   
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
      
 Acceptació de la xarxa de gas  Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions telefòniques   
      
 Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  elèctriques  Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   
      
   Específics de recepció de les instal·lacions elèctriques dels Centres de 

Transformació 
  

      



   

 

   Específics de recepció de les instal·lacions d’enllumenat públic   
      
 Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de l’instal.lador, 

autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies concessionàries acreditatius 

de la correcta execució 
    

 

ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. BASE DE CALÇADA 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de base granular De la procedència (pedrera o instal.lació d’esmicolament) Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 

3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de base grava-ciment De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids i de la planta 

central de fabricació) 
Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 

3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de treball grava-ciment  Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció diària 300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
     5 Humitats “in situ”. En cas de base de Grava-ciment s’han 

de fer 10 densitats i humitats “in situ” amb obtenció de 
dades a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màxim 2 a 5 h 

d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -ciment  300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes fabricades per 

motlle 
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del paviment definitiu     
      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, embornals i elements 

singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria si el paviment definitiu 

es col.loca immediatament després de la base i s’hi prohibeix el 
trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U artificials 

      
      



   

 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de voravia     
      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i elements singulars de 

voravia (control de cotes superiors) 
    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
      
      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de 

tapes  i cèrcols d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 

  

      
ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ – 3. PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Coeficient de puliment accelerat (capa de trànsit 

1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids en sec. 

1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i compactació de mescles 

asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) després d’extreure el 
lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
      



   

 

ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i    FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1



   

 

4.GESTIÓ DE RESIDUS 

1.Objecte 

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20), en vigor des del 5 de maig de 2018, és el que defineix el nou model de gestió de runes, 
garantint que el rebuig d’aquells materials no aprofitable serà dipositat de forma controlada en instal·lacions 
degudament preparades. 
 

En aquesta memòria s’avalua el volum i característiques de les runes que es generaran a l’obra, s’especificarà la 
instal·lació o centre de gestió autoritzat on es portaran aquests residus i, si s’escau, les operacions de 
destriament o recollida selectiva projectades.  

2.- Procés a seguir en la gestió dels residus 

 
Les operacions que es realitzin amb els residus d’obra es portaran a terme seguint les disposicions d’aquest 
Decret regulador. 
 
Es procurarà aprofitar aquells elements aprofitables per a la construcció, evitant-se en tot moment que puguin 
ésser eliminats de forma incontrolada. 
 
S’entendrà com a rebuig aquells residus que no es poden valoritzar i que seran portats a l’abocador controlat de 
runes per tal que puguin ésser adequadament tractats i llur gestió no sigui perjudicial per a la naturalesa ni el 
paisatge. 
 
Es garantiran que durant totes les operacions de gestió n'obra es compleixin les disposicions assenyalades en 
l’esmentat Decret regulador 201/1994. 
 
En el moment d’iniciar-se les obres d’enderroc es farà una selecció dels elements més aprofitables i/o separable 
d’interès que tinguin caràcter superficial i la resta es separaran en el decurs de les obres. 
 

3.Definició de conceptes. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 
en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, 
del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar 
lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així 
com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per 
als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres 
que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular 
del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni  
un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:   

la persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició 
de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 

l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà 
la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons 
el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 
mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 
(especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 



   

 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  contenen PCB, 

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 

condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  substàncies 

perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per aquestes. 

17 04 10   Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01   Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01   Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 

equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en 
cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 (02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i 
elaboració d’aliments. 

 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08 Residus 

agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

 

4.-Valoració dels residus 
 
Volum de residus d’excavació: 
D’acord amb l’estat d’amidaments del projecte, el volum de residus d’excavació: 
 

Capítol Terres Roca   Volum 

Terres vegetals i brossa vegetal x   526,87  m3 

Excavacions de terres x   300,32  m3 
Total   827,19 m3 
 
Per a la seva gestió el projecte  preveu la càrrega i transport i portada a l’abocador. 
 

 
Volum de residus d’enderrocs: 
El projecte, només preveu volum de residus d’enderrocs procedents de l’enderroc del recinte de contenidors i 
l’enderroc del la vora del paviment actual per entrega de la rigola.  

 
D’acord amb l’estat d’amidaments del projecte, el volum de residus d’enderroc: 

Capítol 
Obra de 
fàbrica 

Formigó Asfalt 
  Volum 

Vorades i rigoles x  x 17,25  m3 

Murs  x  33,00  m3 
Voreres i panots x  

 32,00  m3 
Total    82,25 m3 

 
 

Aquest residus seran tots gestionats a un centre de reciclatge. 
 
El projecte preveu la corresponent partides per  ‘Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada a centrede reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de 
residus inerts procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou 
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.  
 
 
Volum de residus generats en obra 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra.  La 
classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 

subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia de 
residu per aquell subcapítol. 
 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost 
Total de l’obra. 
 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden 
ser reutilitzats a l’obra. 



   

 

 
TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN L'OBRA 

         
               

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 21299,61 € 0,0006 12,78 m³ 0,0001 2,13 m³ 0,0028 58,64 m³ 0,0002 4,15 m³ 0,00004 0,85 m³ 0,0015 31,95 m³ 

Subtotal   21299,61 €   12,78 m³   2,13 m³   58,64 m³   4,15 m³   0,85 m³   31,95 m³ 

Capítol PAVIMENTACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 85.597,65 € _ _ _ _ 0,0003 25,68 m³ _ _ 0,00004 3,42 m³ _ _ 

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES  4.478,18 € _ _ _ _ 0,0003 1,34 m³ _ _ 0,00004 0,18 m³ _ _ 

Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES CUNETES  5.836,12 € _ _ _ _ 0,0003 1,75 m³ _ _ 0,00004 0,23 m³ _ _ 

Subtotal   95.911,95 €           28,77 m³       3,84 m³     

Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGES 1.000,00 € 0,0003 0,30 m³ _ _ 0,0001 0,10 m³ _ _ 0,00004 0,04 m³ _ _ 

Subcapítol CLAVEGUERAM CUNETES) 51.453,66 € 0,0002 10,29 m³ _ _ 0,0002 10,29 m³ _ _ 0,00004 2,06 m³ _ _ 

Subtotal   52.453,66 €   10,59 m³       10,39 m³       2,10 m³     

Capítol XARXA AIGUA POTABLE 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol AIGUA POTABLE 10.888,00 € 0,0001 1,09 m³ _ _ 0,0002 2,18 m³ _ _ _ _ _ _ 

Subtotal   10.888,00 €   1,09 m³       2,18 m³             

Capítol XARXA DE REG 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ABASTAMENT D'AIGUA DE REG 0,00 € 0,0001 0,00 m³ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subcapítol REG DISTRIBUCIÓ 0,00 € 0,0008 0,00 m³ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subcapítol REG EMISSIÓ 0,00 € 0,0001 0,00 m³ _ _ 0,0001 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subcapítol REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 2.679,30 € _ _ _ _ 0,0001 0,27 m³ _ _ 0,00004 0,11 m³ _ _ 

Subcapítol REG OBRA CIVIL 0,00 € 0,0005 0,00 m³ _ _ 0,001 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subtotal   2.679,30 €   0,00 m³       0,27 m³       0,11 m³     

Capítol XARXA ELÈCTRICA 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 69.124,94 € _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 2,76 m³ _ _ 

Subtotal   69.124,94 €                   2,76 m³     

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 13.793,72 € _ _ _ _ 0,0001 1,38 m³ _ _ 0,00004 0,55 m³ _ _ 

Subtotal   13.793,72 €           1,38 m³       0,55 m³     

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 8.681,53 € _ _ _ _ 0,0003 2,60 m³ 0,0001 0,87 m³ 0,00004 0,35 m³ _ _ 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS LOCALRET 0,00 € 0,0003 0,00 m³ _ _ 0,0001 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subtotal   8.681,53 €   0,00 m³       2,60 m³   0,87 m³   0,35 m³     

Capítol XARXA DE GAS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol GAS 8423,91 € 0,0003 2,53 m³ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,34 m³ _ _ 

Subtotal   8423,91 €   2,53 m³               0,34 m³     

 



   

 

Capítol OBRES DE FÀBRICA 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 18.983,01 € _ _ _ _ 0,0001 1,90 m³ 0,0001 1,90 m³ 0,00004 0,76 m³ _ _ 

Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 0,00 € _ _ _ _ 0,0002 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subtotal   18.983,01 €           1,90 m³   1,90 m³   0,76 m³     

Capítol ENJARDINAMENT 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 493,58 € 0,0001 0,05 m³ 0,0001 0,05 m³ 0,0017 0,84 m³ 0,0001 0,05 m³ 0,00004 0,02 m³ 0,0019 0,94 m³ 

Subcapítol SEMBRA 1.845,00 € _ _ _ _ 0,0002 0,37 m³ _ _ 0,00004 0,07 m³ 0,0003 0,55 m³ 

Subcapítol PLANTACIÓ 0,00 € 0,0005 0,00 m³ 0,0002 0,00 m³ 0,0003 0,00 m³ 0,0001 0,00 m³ 0,00004 0,00 m³ 0,0007 0,00 m³ 

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 0,00 € 0,0001 0,00 m³ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,00 m³ 0,0002 0,00 m³ 

Subcapítol MANTENIMENT 0,00 € 0,0001 0,00 m³ 0,0001 0,00 m³ 0,0003 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ 0,0026 0,00 m³ 

Subtotal   2.338,58 €   0,05 m³   0,05 m³   1,21 m³   0,05 m³   0,09 m³   1,49 m³ 

Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SENYALITZACIÓ 353,99 € _ _ _ _ 0,0001 0,04 m³ _ _ 0,00004 0,01 m³ _ _ 

Subcapítol ABALISAMENT 0,00 € _ _ 0,0001 0,00 m³ 0,0004 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subtotal   353,99 €       0,00 m³   0,04 m³       0,01 m³     

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol EQUIPAMENTS  0,00 € _ _ _ _ 0,0001 0,00 m³ _ _ 0,00004 0,00 m³ _ _ 

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 11.995,84 € _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,48 m³ _ _ 

Subtotal   11.995,84 €           0,00 m³       0,48 m³     

Capítol SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 7.737,96 € _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,31 m³ _ _ 

Subtotal   7.737,96 €                   0,31 m³     

               

 
TOTALS 

PRESSUPOST TOTAL 
DEL PROJECTE 

RESIDUS ESPECIALS 
          

 
Fc Volum (m³) 

          
 

TOTALS 324.666,00 € 0,00004 12,99 m³ 
           

  

TOTALS Volum (m³) 

PLÀSTIC 14,238 m³ 

FUSTA 2,179 m³ 

 
RUNA 108,374 m³ 

 
FERRALLA 7,076 m³ 

 
PAPER I CARTRÓ 2,890 m³ 

 
RESTES VEGETALS 33,441 m³ 

 
RESIDUS ESPECIALS 12,987 m³ 



   

 

 
 

5.Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

 Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 
gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1998 de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 

 LLEI 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
 

6.Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a 
dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, 
i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 
correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir 
aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestió dels residus 

 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 

es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 

gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador



   

 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 

del seu recorregut. 
 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 

el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor 

o posseïdor del residu. 
 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions 
nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi 
d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el 
transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb 
una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. 
Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és 
encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 
segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per 
evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 
figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible 
als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de 
Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 
 
  
 PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES 
 
 INSTAL·LACIÓ  E-1065.08 

Estat 
enServei  
   

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
MASOVERIA CAN BAIXES, CALVARIA 08506 
CALLDETENES  

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

RECICLARIDS OSONA SL   

Adreça  Telèfon 

POL. IND. ADOBERIES OEST C/ PIRINEU 4-6 938863810 

CALLDETENES (08506)  
 

 
 
 
.



5.PREUS UNITARIS 
 
 
Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i que determinarem als quadres 
de  preus corresponents, sota els següents conceptes : 
 
Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 
Taxes de maquinària. 
Preus dels materials a peu d’obra. 
 
Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de preus descomposats i serviran de 
base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la vigència del contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UT.

PREUS UNITARIS
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL 
CODI RESUM PREU/UT.

A0121000 hOficial 1a 22,00

A0122000 hOficial 1a paleta 23,00

A0123000 hOficial 1a encofrador 21,00

A0124000 hOficial 1a ferrallista 21,00

A012F000 hOficial 1a manyà 21,33

A012H000 hOficial 1a electricista 23,00

A012J000 hOficial 1a lampista 23,00

A012M000 hOficial 1a muntador 23,00

A012N000 hOficial 1a d'obra pública 23,00

A012P000 hOficial 1a jardiner 21,00

A0133000 hAjudant encofrador 18,65

A0134000 hAjudant ferrallista 18,65

A013F000 hAjudant manyà 18,72

A013H000 hAjudant electricista 19,00

A013J000 hAjudant lampista 19,00

A013M000 hAjudant muntador 19,00

A013P000 hAjudant jardiner 18,65

A0140000 hManobre 19,00

A0150000 hManobre especialista 19,50

A016P000 hPeó jardiner 19,00

A0500200 hEquip tècnic 48,00
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B0111000 m3Aigua 0,97

B0310020 tSorra p/morters 19,18

B0311010 tSorra pedra calc.p/forms. 16,36

B0311500 tSorra pedra calc. 0-3,5 mm 17,87

B0312010 tSorra pedra granit.p/forms. 18,00

B0312020 tSorra pedra granit.p/morters 18,40

B0312500 tSorra pedra granit. 0-3,5 mm 18,00

B031S400 tSorra de reciciclat mixt form./ceràm. 0-5mm 12,55

B0321000 m3Sauló s/garbellar 17,00

B0331020 tGrava pedra calc.,p/drens 17,16

B0331P10 tGrava pedra calc.40mm,p/forms. 15,27

B0331Q10 tGrava pedra calc.20mm,p/forms. 14,12

B0332300 tGrava pedra granit.50-70mm 16,67

B0332Q10 tGrava pedra granit.20mm,p/forms. 16,50

B0371000 m3Tot-u nat. 19,50

B0372000 m3Tot-u art. 19,50

B03DU210 m3Terra adequada préstec 3,16

B0512401 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 87,98

B051E201 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 147,40
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B0532310 kgCalç aèria CL 90 0,09

B0641060 m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 64,00

B0641080 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 62,00

B0641090 m3Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 64,00

B064300C m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 62,00

B064DD01 uPericó H telefónica complet 325,00
B065UI05 m3Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,00

B06QC76A m3Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,20-25kg/m3 f.ace 105,14

B0705200 tMorter M-4b (4 N/mm2) granel 26,73

B07052DD tMorter cola 42,00
B07053DD tMorter rejuntat 42,00
B0710180 tMort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 34,23

B0710250 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,61

B0A14200 kgFilferro recuit,D=1,3mm 0,98

B0A2UZ10 m2Tela metàl·lica pas interior malla =<20 mm 1,19

B0A31000 kgClau acer 1,11

B0B2C000 kgAcer b/corrugada B 500 SD 0,63

B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42

B0D625A0 cuPuntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos 7,94
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B0D629A0 cuPuntal metàl.lictelescòpic h=5m,150usos 19,06

B0D81550 m2Plafó metàl.lic50x200cm,20usos 2,57

B0DZA000 lDesencofrant 2,15

B0DZP500 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 0,40

B0F1D2A1 uMaó calat,29x14x10cm,p/revestir 0,22

B2RAU100 tDeposició centre reciclatge/transfència residus inerts  (runes p 5,99

B965A6D0 mVorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa) 7,06

B9740010 uRigola blanca prefab. formigó reciclat 20x20x8cm 0,96

B9850210 mGual vianants 58,11

B9E13200 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 6,06

B9GZ1210 tPols quars color gris 515,62

B9GZ12DD kgColorant òxid de ferro 12,00
B9H12110 tMescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf. 45,79

BB121AA0 mBarana acer,passamà,trav.inf.,munt./100cm,brènd./12cm,h=105cm 71,50

BBA11000 kgPintura reflectora p/senyal. 8,11

BBA1M000 kgMicroesferes vidre 3,72

BBM1ADA2 uPlaca informativa,40x60cm làm.reflect.nivell 1 intens. 64,99

BBMZ1C20 mSuport,tub acer galv.100x50x3mm,p/senyal.vert. 28,18
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BD5MUC10 mCaixa pref.formigó armat,p/interceptor 55,40

BD5MUE14 uEmbornal pref.form.55x48x48cm 34,92

BD5Z0010 uReixa p/interceptor 35,62

BD5Z4BC0 uBast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,500x500x35mm,C250,sup. 48,23

BD5Z9CC0 uBast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,750x300x40mm,C250,sup. 39,80

BD7Z0130 uConnexió a pou o clavegueram existent 757,80

BDD10001 uCon reducció pref.form.120x70x80cm 206,84

BDD10003 uAnell pref.form.120x60cm 173,98

BDD10005 uBase pou pref.form.120x120cm 433,50

BDDZ0025 uMarc octogonal o quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,aba 282,97

BDGZL001 mCinta senyalització 0,25

BDGZL002 mFil guia 0,14

BDGZL003 mSeparadors 63mm 0,69

BDGZL013 mObturador estanc D.63mm 8,31

BDGZU010 mBanda cont.plàstic,color,30cm 0,11
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BDKZ0010 uBastim.perfil metàl+tapa 2 fulles xapa estampada p/arqueta 53,39

BDKZ3150 uBastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 12,13

BDKZH9B0 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 25,49

BDKZHJB0 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 72,58

BFB1C400 mTub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 3,55

BFB1F400 mTub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 6,39

BFB36400 mTub MDPE,DN=32mm,SDR 11 0,75

BFB37400 mTub MDPE,DN=40mm,SDR 11 1,16

BFWB1C05 uAccessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,p/connec.pressió 39,09

BFWB1F42 uAccessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar 67,90

BFYB1C05 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,connect.pressió 0,18

BFYB1F42 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,10bar,soldat 0,79

BFYB3642 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.mitj.dens.DN=32mm,10bar,soldat 0,09

BFYB3742 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.mitj.dens.DN=40mm,10bar,soldat 0,14
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BG1Z0010 uBassament pref.formigó p/armari CGP instl.completa 726,02

BG225510 mTub flexible corrugat PVC,folrat,DN=16mm,2J,320N,2000V 0,25

BG22RL10 mTub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,p/canal.soterrada 2,60

BG22TD10 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.sot 1,10

BG310015 mConductor Cu armat RVFV, 4x6mm2 2,65

BG380900 mConductor Cu nu,1x35mm2 1,24

BG390010 mConductor baixa tensió Al, 3x240+150mm2 8,50

BG39ODD1 mPart proporcional, terminals i piques 2,00
BGD14320 uPiqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=17,3mm,300μm 18,79

BGH20DD1 uTransformador de potència 630 kVA  b2 OLI 8.700,00
BGH20DD2 uConjunt sel·les 2L+P compactes motor ekor RCI SF6 24KV 630A 7.500,00
BGH20DD3 uJoc de 3 connectors 20kV per protecció cable de 95 210,00
BGH20DD4 uJoc de 3 connectors 20kV per transformador amb cable 95 280,00
BGH20DD5 mCable interior 12/20 de 3x95 AL, ponts trafo 24,00
BGH20DD6 uPetit material per muntatge intern ET 1.250,00
BGH20DD7 uMaterial reforç de pont de BT: terminals, safata.... 400V 140,00
BGK2200DD uPart proporcional connectors, empalmes,assaig 8,00
BGK226A0 mCable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x240mm2 4,50

BGY38000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,15

BGYD1000 uP.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 3,67

BGZZ0010 uConfecció+legalització projecte <=5kW 1.600,00
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BHM11H22 uColumna Nikolsson 120,00

BHM22H22 uColumna Villa Novatilu de 3,5 metres 118,00
BHNN6FADD uLluminària Innova de FDB, 24 Led. complet i mat aux. 340,00
BHNNN7FADD uLluminaria vuitcentista 24 led 240,00
BHWM1000 uP.p.accessoris p/columnes 39,85

BJS1U050 uBoca reg,fosa=45mm,epoxi,rosca t Reus 162,56

BJS5U203D mTub pe,d12,5mm,gotejadors integrats,2,l/h,30cm 1,90

BJSA31E0 uProg.reg 24V,no codificable,ampliable+centralitzable,24 estacion 368,00

BJSBA110 uElectrovàlvula p/reg,cos PVC,Q=0,50-34,0m3/h,P=1-10 bar,solenoid 77,31

BJSD00C0 uArqueta 54x38x32cm tipus ''rd vb1419'' 23,15

BJSZ0007 uVàlvula rentat,1/2'' tipus 'netaf o equivalent 3,35

BJSZ008DD uVàvula ventosa automàtica 40 150,00
BJZZ0088 uFita senyalització 7,37

BQ213110 uPaperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub 90,90

BR012DD uLiquidàmbar,> 4mts. Pa de terra protecció guix 132,00
BR014DD uAcer platanoides > 6 m. Pa de terra i tutor 120,00
BR1200DE uSàlvia amb pa de terra. Flor blava 6,50
BR3P1210 m3Terra vegetal garbellada,granel 28,03

BR43V7DD uCupressus sempervivens > 5 mts. Pa de terra 135,00

C1101200 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,39

C1103331 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 69,38
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

C1105A00 hRetroexcavadora amb martell trencador 63,41

C1311120 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 51,94

C1311270 hPala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW 72,72

C1311440 hPala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18

C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00

C1315020 hRetroexcavadora mitjana 57,03

C1331100 hMotoanivelladora petita 53,50

C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8-10t 47,41

C13350C0 hCorró vibratori autopropulsat,12-14t 62,23

C133A030 hPicó vibrant,dúplex,1300 kg 11,39

C133A0K0 hPicó vibrant,plac.60cm 8,05

C1501700 hCamió transp.7 t 32,30

C1501900 hCamió transp.20 t 48,10

C1502E00 hCamió cisterna 8m3 40,03

C1503000 hCamió grua 43,23

C1505120 hDúmper 1,5t,hidràulic 23,00

C1701100 hCamió bomba formigonar 151,25

C1705600 hFormigonera 165l 1,62

C1705700 hFormigonera 250l 2,62

C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 72,90
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Modificació projecte. Projecte urbanització PAU.10. TARADELL
CODI UT.RESUM PREU/UT.

C170H000 hMàquina tallajunts 10,69

C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 29,06

C2003000 hRemolinador mecànic 5,33

C200S000 hEquip tall oxiacetilènic 7,78

DDPAV01 uEscossell quadr.ferro oxidat.,100x160x20cm,g=10mm 120,00

DDPAV02 mPassamà acer oxidat 10 mm i alçada 20 cms 18,00
FHG00D21 UQuadre BT CBTO 8S CVM 2.811,00
P0704 UTemetxat ceràmic 5,00
P1334 M2Llosa Vulcano gruix 10 cms. 27,00
P1335 uPeça Vulcano esglaó 60x40x15 20,00
P1524 MTub polietilé C.200 6,59
P1576 MTub polietilé D.400 28,56
P1577 mTub polietile 250 9,00
P1999 MTub polietilé doble capa amb maniguet 1,80
b06dd002 uJoc espàrrecs i pletines metàl·liques 16,00
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Projecte: Urbanització del àmbit PAU-10 Carretera de Balenyà   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
     
     1.- Plec de condicions generals de l' edificació facultatives i econòmiques 
     2.- Plec de condicions tècniques particulars i control de qualitat 
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