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DADES GENERALS 

PROMOTOR 

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

Carretera de Ribes núm.2. 
08520 Les Franqueses del Vallès 

 

DOMICILI PER NOTIFICACIONS 

El domicili a efectes de notificacions serà: 

NADICO Industrial Management S.L. 
C/Xaloc, núm 1. 2a planta Edifici CNV 
Polígon Industrial “Can Volart” 
08150 Parets del Vallès (Barcelona) 
Telf. 902.197.230. Fax. 93.562.13.66. 
 

 

TECNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

JORDI CODINA FONT 

DNI 77.303.903-Y 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat núm. 11.835 
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2.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

ANTECEDENTS 

En data novembre de 2019, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés aprova definitivament el 
Pla Parcial del Sector R “Can Garriga”, delimitat en la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana del municipi, aprovació publicada al BOPB en data 16 de desembre de 2019. 

Els principals objectius del pla parcial són: 

• Completar la malla urbana actual. 
• Situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de carena,  
• Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat.  

En el pla parcial proposa dos vials principals que connecten els vials de les zones urbanitzades 
adjacents, d’una banda entre el passeig dels Til·lers i el camí del Cementiri, i una mica més al 
nord, connecta el carrer Verge de la Mercè amb el carrer de Rafael Alberti. Aquests dos eixos 
viaris van en sentit est-oest i reben el mateix nom. Complementàriament a aquest, per a la 
distribució interior es creen d’altres vials, secundaris, que es disposen en sentit nord-sud, i 
uneixen els dos eixos principals per tal de garantir l’accés a totes les finques que resulten entre 
els carrers, anomenats en el present projecte com a Carrers A, B i C. La superfície viaria del 
sector es de 7.194m2. 

També el pla parcial defineix les peces destinades a espais lliures. Hi ha una primera peça, més 
petita, situada entre el carrer Joan Maragall i el futur carrer Mercè que es destinarà a parc 
urbà, amb una superfície total de 1.047m2. La segona peça, i més extensa amb 4.871m2, és un 
nexe entre el verd natural existent (zones agrícoles) i els equipaments existents en la trama 
urbana actual al passeig dels Til·lers.  Bona part d’aquest espai, està ocupat pel barri de Sant 
Tomàs, que haurà de enderrocar-se. Aquest espai es dotarà d’un caire natural, es potenciarà la 
seva connexió amb la urbanització i es generaran camins interiors per al seu ús de lleure per 
part de la ciutadania. S’inclouran les comunicacions per a vianants i ciclistes. 

La superfície d’urbanització total segons pla parcial és de 13.112m2 (7.194 vials+1.047 parc+ 
4.871zona verda) 

 

OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és la definició geomètrica, tant en planta com en alçat, de la 
nova ordenació del sector i la valoració de les obres necessàries per al Projecte d’urbanització 
del Sector R “Can Garriga”. 

L’objecte del present projecte és la urbanització dels vials i espais lliures definits al pla parcial, 
anteriorment descrit. El projecte contempla totes les obres auxiliars necessàries per a la 
urbanització de vials, parc i zona verda: enderrocs de vials i edificacions existents, moviments 
de terres fins a assolir les cotes d’explanada, pavimentació de voreres i de calçada, extensió de 
la xarxa de pluvials i residuals a l’àmbit, extensió de les xarxes d’abastament, enllumenat, 
telecomunicacions i gas, electrificació del sector en mitja i baixa. Jardineria, reg, mobiliari urbà i 
senyalització. 
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ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit del projecte d’urbanització del sector R es gairebé coincident amb el límit definit al Pla 
Parcial, a excepció dels ajustos que s’han de fer en aquelles zones en les quals la urbanització 
nova s’ha de estendre per poder connectar-se correctament amb els vials existents, ja sigui a 
nivell de pavimentació o de serveis. 

L’àmbit està definit al nord pel carrer Joan Margall, a sud per la casa Can Garriga i camps de 
conreu, a l’oest per la calçada de l’avinguda Sagrera i a l’est per més camps de conreu. El 
Joan Maragall resta fora de l’àmbit del sector, però la seva vorera i calçada poden veure’s 
afectada per les escomeses a diferents serveis que s’han de fer. La vorera est de l’avinguda 
Sagrera (ara mateix inexistent) també forma part del sector i per tant, de les obres 
urbanitzadores aquí descrites. 

La superfície d’urbanització real és de 13.8752m2, distribuïts en 1.047m2 destinats a parc urbà, 
4.871m2 destinats a zona verda i 7.957m2 a vials. 

 

SITUACIO ACTUAL 

Actualment, els terrenys del sector de Can Garriga estan ocupats majoritàriament per camps 
erms o de conreu, si bé també es localitzen edificacions antigues com poden ser tots els 
habitatges que constitueixen en barri de San Tomàs, un dipòsit d’aigua o d’altres cases aïllades. 
L’estat de conservació d’aquests habitatges és variable: n’hi ha alguns que estan habitats i en 
bones condicions i d’altres que es troben en un estat de conservació precari.  El sector R limita 
al nord amb el carrer Joan Maragall que es troba totalment urbanitzat. A l’est, limita amb 
l’avinguda Sagrera, completament urbanitzat a falta de la vorera est. Ambdós carrers disposen 
dels serveis d’enllumenat, aigua, clavegueram, telefonia i gas que són els que serveixen per 
estendre la xarxa per l’interior de la nova urbanització. 

Els elements natural existents a l’àmbit no són importants, malgrat que sí que s’afecten alguns 
arbres pel traçat dels nous carrers. Aquesta afectació a la vegetació es veu àmpliament 
compensada per la plantació de nous arbres. 

Els terrenys presenten pendents suaus en sentit est-oest i una mica més acusats en sentit nord-
sud.  

En quan a serveis al carrer Sant Tomàs es visualitzen cablejat d’enllumenat, d’electricitat i 
telefonia. Els serveis existents es retiraran. Es possible que durant les tasques de demolició 
apareguin algunes conduccions soterrades que hauran de retirar-se. 

A continuació, s’adjunta un petit reportatge fotogràfic de l’àmbit. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte d’urbanització del sector R defineix i projecta els nous carrers principals Mercè i 
Til·lers, el  carrers secundaris A, B i C del sector, la vorera oest del carrer Sagrera, un carril bici, el 
nou parc sobre el carrer Joan Maragall i la zona verda. 

 

Enderrocs i moviments de terres 

Per l’execució dels vials i les zones verdes que integren aquest projecte d’urbanització, primer 
s’han de d’enderrocar els elements presents en l’àmbit i que són incompatibles amb la nova 
ordenació. Les edificacions a enderrocar consisteixen principalment en un grup de vivendes i 
coberts establerts al voltant del carrer Sant Tomàs. La majoria de les vivendes són edificacions 
d’obra de fàbrica de dues plantes, mentre que els coberts tenen estructura mixta: pilars i/o 
parets d’obra de fàbrica i estructura de coberta metàl·lica. Cal tenir en compte que moltes 
d’aquestes edificacions presenten coberta de fibrociment. També caldrà demolir el dipòsit 
d’aigua existent, les vorades i calçades, alguns murs i tanques i alguns arbres. A la part est del 
barri de Sant Tomàs hi ha un antic molí que està catalogat i que per tant no es pot enderrocar.  

En la mesura del possible, s’aprofitaran els materials (formigó, pedra, ceràmics,...) procedents 
de la demolició per la fabricació de tot-ú i àrids mitjançant matxuqueig. D’aquesta manera 
s’evita haver de transportar tant volum de material a abocador i per altra banda s’evita haver 
de comprar àrids per formar les sub-bases dels paviments projectats. Aquets material podrà ser 
utilitzat com a tot-ú artificial, si compleix amb el PG3, o com a material granular per embolcallar 
canonades de polietilè, etc. 

A les zones de camp, caldrà efectuar una neteja i esbrossada de tota la zona d’urbanització 
(no als interiors d’illa) i, posteriorment, caldrà efectuar la retirada dels primers centímetres de 
terres que es preveuen que han de ser vegetals. Aquesta terra s’acopiarà en un indret on es 
mantingui neta i es farà servir per a la zona verda projectada i les diferents tasques de 
jardineria. 

El projecte ha tingut en compte la compensació de terres entre l’excedent de terres sobrants 
de la formació de vials i les necessitats d’aportació de terres per a formar la nova zona verda, 
de tal manera, que no es preveu necessari haver de transportar terres a l’abocador. 

Traçat i definició geomètrica 

El carrer de la Mercè té dos trams diferenciats, però amb amplada constant de 10m. El primer 
d’ells presenta una secció de plataforma segregada, amb calçada per a un carril de circulació 
i  un carril d’aparcament, de 5,40m. Les voreres seran asimètriques de 2,2m i 2,4m, per garantir 
el pas lliure mínim de 1,80m fins i tot, quan es col·loqui una peça de guals de vehicles (previstos 
de 40cm).  A la vorera de major amplada es disposaran les columnes d’enllumenat. 

El segon tram del carrer de la Mercè, és el voreja a parc infantil. En aquest tram el carrer de la 
Mercè es converteix en un carrer de plataforma única, per tal de cosir el parc existent amb el 
projectat. Aquest tram disposarà d’una calçada asfàltica de 3.5m, una vorera de 2,20m, una 
altra de 3,30m i un carril bici de 3m. 
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El carrer Til·lers presenta la mateixa secció en tota la seva longitud amb una amplada total de 
10m. La calçada serà de 5.4m i disposarà d’un carril d’aparcament i un de circulació de 
vehicles. Les voreres seran asimètriques. La vorera confrontant amb la zona verda, com que no 
ha de suportar columnes d’enllumenat ni s’han de disposar guals de vehicles, serà 1,80m (el 
mínim permès). L’altra vorera, serà de 2.8m i serà on es disposi l’enllumenat i els guals d’entrada 
de vehicles. 

Els carrers secundaris seran per a pas exclusiu de veïns i seran de plataforma única amb prioritat 
per a vianants. Serà una secció en V amb rigola central. El carrer A serà asfaltat, ja que només 
en tindran accessos els garatges. Els carrers B i C disposaran d’una pavimentació de 
llambordins prefabricats alternant tres mides i de color corten que potenciarà el seu caràcter 
peatonal. 

El projecte també contempla la construcció de la vorera oest del carrer Sagrera. Aquest carrer 
disposarà una calçada constant de 7m i la vorera tindrà una vorera de 3m d’amplada de 
manera aproximada. Aquesta vorera, disposarà de quatre nous guals per unir-la amb la del 
davant, ja existent. 

En quan a l’alçat, les noves rasants s’han ajustat el màxim possible al terreny existent, per 
minimitzar el moviments de terres però assegurant el desguàs del carrer. Els carrers resultants 
tindran pendents longitudinals suaus que oscil·laran entre 1-2%, malgrat que algun petit tram 
del carrer C assoleix el 6%. Transversalment, voreres i calçades tindran un 2% de pendent, cap a 
les rigoles. 

El traçat de tots el vials i espais públics s’han projectat donant compliment la ORDRE 
MINISTERIAL DE LA VIV 561/2010. 

Completaran la urbanització la senyalització vertical i horitzontal. 

 

Vialitat, afermat  i pavimentació 

La calçada dels carrers Til·lers i Mercè s’ha previst asfàltica. Per al seu dimensionament s’ha 
seguit la Instrucció de Carreteres 6.1-IC “SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003)”. Per a la redacció d’aquest projecte, no es 
disposa d’estudi geotècnic. Per al dimensionament del ferm, es suposarà que els terrenys 
existents són TOLERABLES. Aquesta és una dada que caldrà confirmar a l’inici de les obres 
efectuant la caracterització dels terrenys per laboratori geotècnic.  

Per tal de minimitzar el moviment de terres i excavació, proposem aconseguir una explanada 
tipus E1 aportant 45 cm de sòl seleccionat i amb una sub-base de sòl-ciment en comptes de 
tot-ú. La secció de ferm per la calçada estarà composta per  5cm de mescla bituminosa en 
calent D-12 granític com a capa de rodadura, 7cm de mescla bituminosa en calent S-20 
calcari, 30cm de sòl-ciments com a base i 45 cm de sòl seleccionat. Es farà repàs i piconatge 
de tota la caixa de paviment. 

Els carrer A, de prioritat invertida però bàsicament destinat al accessos als garatges, la capa de 
rodadura serà de asfalta colorejat color ocre.  

La secció del carril bici tindrà una capa de rodadura de 4cm de mescla bituminosa tipus 
Fircolor Teja AC6SURF, sobre una capa de 15cm de tot-ú artificial. 
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Es preveu la col·locació de rigola de 30 cm d’amplària amb peces de morter de ciment de  
color blanc 30x30x8 cm, col·locades amb morter ce ciment 1:4 elaborat a l’obra amb 
formigonera de 165 L., en tot l’àmbit de projecte. 

Per la pavimentació de voreres és col·locarà paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 
tipus 1, col·locat a l’estesa, col·locat sobre base de 15 cm de formigó. Al tram de vorera on es 
trobi un gual de vehicles es col·locarà paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, tipus 1, 
col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l i 
beurada de ciment Pòrtland, col·locat sobre base de 15 cm de formigó. Ambdós inclouen 
l’anivellament i recol·locació de marcs i tapis de pericons. 

És col·locarà paviment de panot estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants, col·locat a truc 
de test amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l.  Inclou base 
formigó hm-20/b/20/i de 15cm. És col·locarà vorada recta prefabricada tipus T3 100x28x17 
sobre dau de formigó. Els guals de vehicles seran prefabricats de formigó de 40cm, de peça 
massissa. 

Als carrers B i C es col·locarà  paviment de peces prefabricades de formigó tipus terana art de 
Breinco o similar, en 3 mides de 12/16/24x16x7 cm, color corten o a definir per la DF, sobre 3 cm 
de morter de C.P. dosificació 1:3 rejuntat amb sorra o morter en sec, base de 15 cm de formigó 
en massa H-150, sub-base de 15 cms de tot-ú artificial granític i explanada compactada. 

Clavegueram 

Seguint les indicacions dels tècnics municipals, la nova xarxa de clavegueram del carrer serà 
separativa. Les aigües residuals es connectaran als col·lectors de residuals existents a 
l’Avinguda Sagrera en dos punts diferents: cantonada Mercè i cantonada del actual carrer 
Sant Tomàs. Les pluvials  es duran fins al a riera de Carbonell, que es situa uns 300m al sud del 
sector, segons l’informe emes per l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’aprovació del Pla 
Parcial. No es connectarà als col·lectors existents a l’av. Sagrera per tal de no saturar el sistema 
municipal de sanejament ja que presenta problemes durant els aiguats.   

La xarxa de pluvials interior al sector s’ha dissenyat de tal manera que totes les canonades 
conflueixen en el punt més baix del carrer Til·lers. Des d’aquest punt, s’iniciarà la construcció 
d’un col·lector fins a la riera Carbonell. Aquest col·lector discorrerà pel camí de Can Coix i pels 
vorals de la carretera de Cànoves (titularitat de la Diputació de Barcelona), i presenta una 
longitud total de 410 metres. Serà un tub de PEAD de 630mm i tindrà 2% de pendent mínima. 

A nivell de materials, els col·lectors de la nova xarxa s’han projectat de PEAD doble parets 
corrugat exterior i llis interior, embolcallat de material granular sempre i quan es garanteixi un 
recobriment mínim de 80cm de terres. Si el recobriment no és superior als 80cm de terres, es 
recobriran de formigó. 

Les reixes seran de 70x30cm de fosa dúctil, classe resistent C250. Les barres de la reixa seran 
inclinades. La caixa dels embornals serà de 70x30x100cm interiors i podran ser prefabricades o 
fetes in-situ. Es connectaran al col·lector principal amb tub de PVC formigonat de DN250mm 
formigonat. 

Els pous de registre seran de diàmetre interior 100cm i es formaran per anells prefabricats de 
formigó. La base podrà ser executada amb maons o prefabricada i la solera serà de formigó 
amb canonada passant. La tapa dels pous serà circular de fosa dúctil amb un pas lliure de 
80cm i classe resistent D400. 
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El projecte incorpora les escomeses a les diferents parcel·les resultants del procés reparcel·la 
tori. Es disposarà de dues escomeses per parcel.la, una per a pluvials i una altra per al residuals. 
Es deixarà sobre el terreny una arqueta de 30x30x100cm amb tapa que faciliti la seva 
localització i amb la indicació de si es tracta de la xarxa de pluvials o residuals. 

Xarxa d’abastament 

A l’àmbit de Sector R existeix un dipòsit d’abastament d’aigua que resulta afectat per les obres 
d’urbanització i la reparcel·lació del sector. El present projecte contempla el seu enderroc. Per 
altra banda, la xarxa d’abastament municipal presenta problemes tècnics per garantir 
l’abastament del sector en condicions de cabal i pressió correctes. En conseqüència, es 
necessiten una sèrie de millores i canvis tècnics a la xarxa exterior a l’àmbit. 

Per altra banda, per al disseny i dimensionament de la futura xarxa d’abastament interior al 
Sector R, s’ha comptat amb la col·laboració i indicacions dels tècnics de SOREA. La xarxa 
resultant és una malla connectada a la xarxa existent als carrers Sagrera i Joan Maragall, en un 
total de 3 punts diferents, malgrat que ambdós seria suficient. Els tubs seran de polietilè 
embolcallats amb sorres de diàmetre variable entre 110-160mm. Els tubs aniran embolcallats 
amb material granular i la rasa tindrà una profunditat total de 1m. Es disposaran ventoses als 
punts alts, i hidrants amb radi de cobertura 100m. Les escomeses a les diferents edificacions no 
són objecte de les obres urbanitzadores. 

Aquesta xarxa subministrarà aigua a la xarxa de reg prevista al parc, a les boques de reg de la 
zona verda i a les fonts públiques que es disposaran.  

A continuació s’incorporen els informes relatius a les actuacions de millora anteriorment 
mencionats. 

Xarxa d’enllumenat 

L’enllumenat del sector s’efectuarà amb tecnologia LED i no caldrà instal·lar un nou quadre, ja 
que l’existent a l’Av. de la Sagrera té capacitat per poder absorbir aquesta nova demanda. 

El sistema d'enllumenat públic del Sector R s'ha previst amb els següents elements d'enllumenat: 

- 21 Lluminàries per a zona de vial: lluminària Milan XL LED 120W de òptica asimètrica 3000K de 
Novatilu o similar, sobre columna troncocònica de 10 metres d’alçada. 

- 12 Lluminàries per a carrers de vianants: lluminària Innova LED 40W òptica asimètrica 3000K de 
Novatilu o similar, sobre columna de 6m d’alçada.  

- 4 Lluminàries SIENA LED 40W asimètrica Extensiva MN 3000K de novatilu o similar, sobre 
columna model Nikolson per al parc infantil. 

- 6 Projectors per a zona verda sobre dues columnes: projectors Milan  M LED de 150W amb 
4000K de Novatilu sobre columna de 10m a diferents alçades. 

El cable a utilitzar serà tetrapolar de 6mm2, de designació RFV i protecció fins a 1000V. A més 
de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt 
de llum i una en el quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per 
cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a 
dir, fóra de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 
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Les canalitzacions de l’enllumenat estaran formades per tubulars corrugats de polietilè de 90 
mm. de diàmetre que s’embolcallaran en sorres sota vorera i, en formigó sota calçada. 
Completen la canalització les arquetes amb tapa de fosa, que es disposaran en el canvis de 
sentit, en les derivacions, encreuaments de calçada o com a màxim, cada 40m. Seran de 
40x40 o 60x60cm fetes de maó o prefabricades però amb la base drenant. 

Xarxa elèctrica 

Per a l’electrificació del Sector R, s’ha comptat amb la col·laboració de la companyia ENDESA 
que ha elaborat els diferents assessoraments tècnico-econòmics que s’adjunten a continuació. 
Aquesta és una de les principals partides pressupostàries. 

El Sector estarà dotat de dos centres de distribució i un centre de mesura nous que es situaran a 
la parcel.la d’equipaments. Des del centre de distribució existent al carrer Sagrera, s’estendrà la 
xarxa de mitja tensió pel carrer Til·lers fins a la parcel·la d’equipaments, on s’ubicarà un primer 
centre de distribució. La xarxa de mitja prevista al carrer Mercè es connectarà a la ja existent al 
tram de carrer existent. Sobre aquest carrer s’ubicarà un centre de transformació i un centre de 
mesura. 

A partir dels centres de distribució nous s’estendrà la xarxa de baixa tensió que arribarà a les 
edificacions tant unifamiliars com plurifamiliars. 

Xarxa de gas i telecomunicacions 

El sector contempla l’estesa de canonada de gas i canalització de telecomunicacions fins a 
totes les parcel·les de sector. 

 

Zones verdes: mobiliari urbà, jardineria i reg. 

Degut a les dimensions de les voreres dels nous carrers del Sector R, no es disposarà d’arbrat 
viari. La jardineria del sector es concentra als espais qualificats com a espais lliures segons 
planejament. El planejament destina a espais lliures un total de 5.920m2 distribuïts de la següent 
manera: un parc urbà situat entre els carrers Joan Maragall i Mercè i una zona verda ubicada 
sobre l’actual barri de Sant Tomàs. 

L’espai situat entre els carrers Joan Maragall i Mercè s’ha concebut com un parc urbà infantil, 
continuació del ja existent sobre el mateix carrer. Es tracta d’un espai d’uns 1.047m2. Es 
pavimentarà amb sauló sòlid, que ofereix un aspecte natural i, al mateix temps, evita el 
creixement d’herbes. Es tancarà perimetralment amb tanca de fusta de 80cm (tres laterals que 
delimiten amb vial). L’altre costat, limita amb parcel.la i es disposarà d’un parterre amb arbrat 
per fer una petita barrera. Per garantir l’ombra de l’espai, es plantaran arbres. Es disposarà un 
joc de cordes tridimensionals per a nens i un sorral, per als més petits. Es col·locaran bancs, font i 
paperera. El tram del carrer de la Mercè que envolta el parc, es transformarà en un carrer de 
plataforma única amb prioritat per a vianants. 

Per altra banda, el pla parcial contempla la recuperació dels espais ocupats actualment pel 
barri de Sant Tomàs com a zona verda. Aquesta zona es situa al sud del carrer Til·lers i limita a 
l’oest amb l’Avinguda Sagrera. En total, té una extensió de 4.871m2. El projecte contempla la 
remodelació del terreny resultant del procés d’enderroc de les edificacions amb l’aportació de 
terres de la pròpia obra, formant una explanada més o menys continua amb carrer dels Til·lers. 
Des d’aquesta explanada, es generaran uns talussos suaus (1V:4H, 1V:5H, 1V:6H) fins a trobar-se 
amb els terrenys actuals en els seus límits sud i oest. 
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En la zona plana es crearà un petit recorregut per a vianants, de sauló compactat i 
acompanyat d’uns elements de mobiliari urbà com fonts, aparcabicis, bancs i taules de pícnics. 
Aquesta zona està concebuda com d’estada i passeig. També es disposarà enllumenat públic 
per evitar racons foscos (veure amb més detall a l’apartat d’enllumenat). 

A excepció del camí de sauló, el tractament de la zona es basa en la plantació de arbres, 
arbustives de port mig i hidrosembra. La hidrosembra que es proposa és de llavors de gespa 
amb addició d’espècies arbustives i/o flors a definir per la direcció facultativa. Les espècies 
d’arbres que es plantaran seran Pistacia Chinenesis, Acer Campestre i Celtis australis. Les 
espècies arbustives seran Cistus purpureus, Coronilla valentina glauca, Corylus avellana i Myrtus 
comunis. Es disposarà de dues boques de reg. 

 

PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte d’urbanització del Sector R “Can Garriga” a Les 
Franqueses del Vallés ascendeix a la quantitat de 1.572.556,84 euros abans d’IVA (UN MILIÓ 
CINC-CENTS SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS I VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS).  

 

Per tant,   

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL      1.572.556,84 euros 

DESPESES GENERALS (13%)        204.432,39 euros 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)           94.353,41 euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS IVA             1.871.342,64 euros 

IVA (21%)                      392.981,95 euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DESPRES D’IVA  2.264.624,59 euros 

 

El PEM incrementat amb les Despeses Generals (13%), el Benefici Industrial (6%) i el iva (21%) 
dóna un Pressupost Execució per Contracte de 2.264.324,59 euros (DOS MILIONS DOS-CENTS 
SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

   

Les Franqueses del Vallès, desembre 2019 

     EL TÈCNIC 
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3.-MEMÒRIA TÈCNICA 
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ENDERROCS 

Per l’execució dels vials i les zones verdes que integren aquest projecte d’urbanització, primer 
s’han de d’enderrocar els elements presents en l’àmbit i que són incompatibles amb la nova 
ordenació. 

- Edificacions: les edificacions a enderrocar consisteixen principalment en un grup de 
habitatges i coberts establerts al voltant del carrer Sant Tomàs. La majoria de les 
vivendes són edificacions d’obra de fàbrica de dues plantes, mentre que els coberts 
tenen estructura mixta: pilars i/o parets d’obra de fàbrica i estructura de coberta 
metàl·lica. Cal tenir en compte que moltes d’aquestes edificacions presenten coberta 
de fibrociment (veure plànol d’Enderrocs).  

- Dipòsit: També s’hauran d’enderrocar un grup de coberts i un dipòsit d’aigua (que 
forma part de la xarxa municipal d’aigua) que coicideixen amb el vial de Carrer B i el 
carrer Mercè.  

- Arbres: els arbres a retirar són els que es troben situats sobre zona de vials. Els que es 
trobin situats sobre zona de parcel·les es deixaran. 

- Murs varis: hi ha presència de murs varis en l’àmbit, alguns d’obra de fàbrica i altres de 
mamposteria. Els de mamposteria son murets que es troben als marges dels camins rurals 
existents i com que intercepten els futurs vials s’han d’enderrocar. Els murs de 
mamposteria conformen tancaments en la zona de coberts, també s’hauran de retirar. 

- Vorada, rigola i panot: En l’Avinguda de la Sagrera es demolirà el tram de vorera 
existent del costat est per refer-la adequant-la a les condicions de projecte. A la vorera 
del costat oest es tindran que demolir alguns trams degut a la formació de guals de 
vianants per la presència de nous passos de zebra. 

- Paviment de formigó i asfàltic: el carrer Sant Tomàs presenta un tram asfaltat i també 
una franja de paviment de formigó davant les edificacions que s’hauran de demolir.  

- Tancaments de reixes: s’hauran de retirar tots els tancaments formats per reixes 
metàl·liques. 

A la part est del barri de Sant Tomàs hi ha un antic molí que està catalogat i que per tant no es 
pot enderrocar.  

S’aprofitaran els materials (formigó, pedra, ceràmics,...) procedents de la demolició per la 
fabricació d’àrids mitjançant matxuqueig. D’aquesta manera s’evita haver de transportar tant 
volum de material a abocador i per altra banda s’evita haver de comprar àrids per formar les 
subbases dels paviments projectats. Aquets material podrà ser utilitzat com a tot-ú artificial, si 
compleix amb el PG3, o com a material granular per embolcallar canonades de polietilè, etc. 



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                20                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

MOVIMENT DE TERRES 

Els moviments de terres previstos al projecte són: 

- excavació per a formació d’explanada . 

- excavació de les rases per als serveis. 

- Reblert a l’àmbit qualificat com a zona verda amb terres de la pròpia obra. 

 

Inicialment, caldrà efectuar una neteja i esbrossada de tota la zona d’urbanització (no als 
interiors d’illa) i, posteriorment, caldrà efectuar la retirada dels primers centímetres de terres que 
es preveuen que han de ser vegetals. Aquesta terra s’acopiarà en un indret on es mantingui 
neta i es farà servir per a la zona verda projectada i les diferents tasques de jardineria. 

 

El projecte ha tingut en compte la compensació de terres entre l’excedent de terres sobrants 
de la formació de vials i les necessitats d’aportació de terres per a formar la nova zona verda, 
de tal manera, que no es preveu necessari haver de transportar terres a l’abocador. 

 

 

 BASE DE TOT-U 

S’estendrà una base de tot-ú a les zones de vorera (15cm), sobre la superfície prèviament 
preparada a tal efecte. Aquesta capa s’estendrà i es compactarà al 98% del Proctor Modificat.  

El tot-ú artificial que s’estendrà podrà ser procedent del matxuqueig dels enderrocs petris i de 
formigó que hi ha al sector, sempre i quan compleixi amb la granulometria i característiques de 
un tot-ú, segons PG3. 

En el cas del Sector R, no el ferm no s’ha previst amb una base de tot-ú artificial sinó amb sòl 
ciment per tal d’estalviar en excavació (suposa estalviar 16cm en profunditat d’excavació) 

 



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                21                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

DIMENSIONAMENT DEL FERM 

Per dimensionar els ferms del projecte ens basem en la Instrucció de Carreteres 6.1-IC 
“SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003)” 

Aquesta Instrucció determina els ferms i paviments en funció de dos paràmetres: la categoria 
de la explanada existent i el trànsit de vehicles pesants previstos. 

1. TIPUS D’ESPLANADA 

Per a la redacció d’aquest projecte, no es disposa d’estudi geotècnic. Per al dimensionament 
del ferm, es suposarà que els terrenys existents són TOLERABLES. Aquesta és una dada que 
caldrà confirmar a l’inici de les obres efectuant la caracterització dels terrenys per laboratori 
geotècnic. 

Per tal de minimitzar el moviment de terres i excavació, proposem aconseguir una explanada 
tipus E1 aportant 45 cm de sòl seleccionat. 

2. CATEGORIA DE TRÀNSIT 

La categoria de trànsit es defineix per la intensitat mitjana diària de vehicles pesats (IMDp) 
previstos. Per als carrers interiors de la urbanització objecte del present projecte, s’estima una 
intensitat de trànsit de vehicles pesants de 99-50 veh/dia (T32). 

3. ELECCIO DE LA SECCIÓ 

La instrucció ofereix la possibilitat de triar entre les següents seccions per a una explanada tipus 
E1 i un trànsit T32. 

 

La secció que es tria per minimitzar el moviment de terres es la 3112: 12cm de mescla 
bituminosa sobre 30cm de sol-ciment. 

4. DETERMINACIÓ DE LES CAPES DE MESCLA BITUMINOSA 

La norma IC6.1. ens dóna les següents indicacions per al gruix de les diferents capes 
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TABLA 6   ESPESOR DE CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA 
(*) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 y T31 T32 y T4 (T41 y T42) 

RODADURA 

PA 4   

M 3 
2-3 

F 
  

D y S 6-5 5 

INTERMEDIA D y S 5-10 (**) 

BASE 
S y G 7-15 

MAM 7-13   

 

Per tant, la secció de ferm definitiva per als carrers interiors queda: 

- 5cm de mescla bituminosa en calent D-12 granític amb betum tipus B-60/70   

- Reg d’adherència amb emulsió tipus ECR-1 al 60% de betum amb una dotació del 
0.6kg/m2 

- 7cm de mescla bituminosa en calent S-20 calcari amb betum tipus B-60/70 

- Reg d’imprimació amb emulsió tipus ECI al 50% de betum amb una dotació del 
1,2kg/m2. 

- 30cm de sòl ciment 

- 45cm de sòl seleccionat  
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CLAVEGUERAM I DRENATGE 

Aquest apartat recull tota la informació i càlculs referents a la xarxa de sanejament projectada 
per al Sector R al terme municipal de Les Franqueses del Vallés. 

 

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament sobre la xarxa de sanejament existent, a 
l’interior de l’àmbit no hi ha xarxa de clavegueram, malgrat que la existència de cases fa 
pressuposar que és possible que alguna canonada de residuals hi hagi. En qualsevol cas, tota la 
xarxa de sanejament i drenatge serà de nova construcció i si es localitza alguna canonada, 
haurà de retirar-se. 

Seguint les indicacions dels tècnics municipals, la nova xarxa de clavegueram del carrer serà 
separativa. Les aigües residuals es connectaran als col·lectors de residuals existents a 
l’Avinguda Sagrera en dos punts diferents: cantonada Mercè i cantonada del actual carrer 
Sant Tomàs. Les pluvials  es duran fins al a riera de Carbonell, que es situa uns 300m al sud del 
sector, segons l’informe emes per l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’aprovació del Pla 
Parcial. No es connectarà als col·lectors existents a l’av. Sagrera per tal de no saturar el sistema 
municipal de sanejament ja que presenta problemes durant els aiguats.   

La xarxa de pluvials interior al sector s’ha dissenyat de tal manera que totes les canonades 
conflueixen en el punt més baix del carrer Til·lers. Des d’aquest punt, s’iniciarà la construcció 
d’un col·lector fins a la riera Carbonell. Aquest col·lector discorrerà pel camí de Can Coix i pels 
vorals de la carretera de Cànoves (titularitat de la Diputació de Barcelona), i presenta una 
longitud total de 410 metres. Serà un tub de PEAD de 630mm i tindrà 2% de pendent mínima. 

A nivell de materials, els col·lectors de la nova xarxa s’han projectat de PEAD doble parets 
corrugat exterior i llis interior, embolcallat de material granular sempre i quan es garanteixi un 
recobriment mínim de 80cm de terres. Si el recobriment no és superior als 80cm de terres, es 
recobriran de formigó. 

Les reixes seran de 70x30cm de fosa dúctil, classe resistent C250. Les barres de la reixa seran 
inclinades. La caixa dels embornals serà de 70x30x100cm interiors i podran ser prefabricades o 
fetes in-situ. Es connectaran al col·lector principal amb tub de PVC formigonat de DN250mm 
formigonat. 

Els pous de registre seran de diàmetre interior 100cm i es formaran per anells prefabricats de 
formigó. La base podrà ser executada amb maons o prefabricada i la solera serà de formigó 
amb canonada passant. La tapa dels pous serà circular de fosa dúctil amb un pas lliure de 
80cm i classe resistent D400. 

El projecte incorpora les escomeses a les diferents parcel·les resultants del procés reparcel·la 
tori. Es disposarà de dues escomeses per parcel.la, una per a pluvials i una altra per al residuals. 
Es deixarà sobre el terreny una arqueta de 30x30x100cm amb tapa que faciliti la seva 
localització i amb la indicació de si es tracta de la xarxa de pluvials o residuals. 
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2. METODOLOGIA DE CÀLCUL 

El dimensionament de la xarxa de pluvials s’efectua segons la metodologia que indica la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. Es determinen les conques associades a cada pou de 
la xarxa, s’efectua un estudi de cabals per a cadascuna d’elles i posteriorment es dimensionen 
les canonades.  

Per a la realització de Càlculs i Dissenys s'han seguit les metodologies presentades a les 
Següents publicacions: 

 “Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de Saneamiento de la 
Comarca” de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1991) 

 Plànols de isomàximes elaborats per la Delimitació de les zones inundables per a la 
redacció del l’Inuncat, per l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2001. 

 “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’any 2003. 

 

3. CLIMATOLOGIA 

Plànols de isomàximes elaborats per la Delimitació de les zones inundables per a la redacció del 
l’Inuncat, per l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2001, estableix que per a un període de 
retorn de 10 anys Les Franqueses del Vallés té una pluja diària màxima de 110mm/dia. 

 

4. CÀLCUL DE CABALS D’AIGÜES PLUVIALS 

 Mètode de càlcul 

Per la seva universalitat, facilitat d’aplicació, major experiència i seguretat, s’estableix com a 
mètode a seguir per al càlcul d’aigües pluvials el denominat “Mètode racional” sempre que es 
tracti de conques no superiors a 1.300 hectàrees. 

 Mètode racional 

Definició 

El mètode racional transforma la pluja en escorrentiu mitjançant la fórmula: 

AICQ m   

On: 
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 Q: és el cabal en (m3/s). 

 Cm: és el coeficient d’escorrentiu mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de 
pluja i la quantitat d’aigua d’escorrentiu en l’àrea A durant el temps de concentració 
(Tc). 

 I: és la intensitat en (m/s) que correspon a la màxima tempesta per a un període de 
retorn donat (T) per a una durada corresponent al temps de concentració (Tc). 

 A: és la superfície de la conca afluent al punt el cabal pluvial del qual es desitja 
conèixer. 

Superfície (A) 

La superfície de la conca es subdivideix en les conques parcials corresponents a cada punt 
d’incorporació a la xarxa. En el cas que ens ocupa, en sorgeixen un total de 16 conques. A 
continuació, s’adjunten les conques delimitades. 

 

Temps de concentració (Tc) 

És el temps que triga la gota que cau en el punt més allunyat de la conca a arribar al punt en 
el qual es desitja conèixer el cabal. En general, es pot comprovar fàcilment que xàfecs la 
durada dels quals és igual o superior al temps de concentració donen origen a cabals 
constants en el punt de càlcul, per la qual cosa es dimensiona la conducció per al cabal 
produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració. El temps de concentració es 
composa de dos sumands: 
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Temps de concentració (Tc) = Temps d’escorrentiu (Te) + Temps de recorregut (Tr) 

o Temps d’escorrentiu (Te) 

El temps d’escorrentiu és el temps expressat en minuts que l’aigua discorre per la superfície del 
terreny abans d’arribar a un curs d’aigua o la xarxa de clavegueram. 

El temps d’escorrentiu, de difícil avaluació, conserva relació amb el pendent del terreny, el tipus 
de terreny, tipus i densitat de vegetació, capacitat d’infiltració, distàncies entre boques 
d’embornal, evaporació, i queda influït així mateix per una pluja immediatament anterior. 

 

En el següent quadre es relaciona el temps d’escorrentiu amb el tipus de zona: 

Tipus zona Te (min) 
Poblades, pendents suaus 10 a 15 
Planes, edificacions aïllades i jardins 20 a 30 
Denses 5 

Residencial, blocs aïllats 10 

En el nostre cas, estimem un temps d’escorrentiu de 10 minuts. 

o Temps de recorregut (Tr) 

El temps de recorregut correspon al temps que l’aigua discorre per d’interior de la xarxa de 
clavegueram i depèn de la velocitat al conducte. 

Període de retorn (T) 

Pel càlcul de les xarxes de clavegueram, s’estableix un període de retorn tipus el qual correspon 
a una freqüència decennal (10 anys). 

Intensitat de pluja (I) 
 

La intensitat de precipitació associada a un període de retorn i a una duració la dóna la 
següent formulació: 

  128

28'

1,0

1,01,0

11
24





t

dPIt  

Essent: 

I
P

d
d

24
 



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                27                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

Id: Intensitat diària (en mm/h). 
Pd: Precipitació diària (en mm). 

El valor 11 es correspon al valor regional associat a la zona de Catalunya, que segueix el 
següent gràfic. 

 

 

Coeficient d’escorrentiu 

Per determinar el llindar d’escorrentiu (Po), la quantitat de pluja que pot absorbir inicialment el 
terreny es consideren diversos factors com els usos del sòl, la geologia, el pendent del terreny, la 
vegetació, etc. 

En el nostre cas, una vegada desenvolupada la urbanització del sector es tractarà d’una zona 
pavimentada amb alternança d’espais verds( jardins, zones comunitàries, parterres). Els 
pendents de la zona són suaus. Per tant, estimen que el coeficient d’escolament oscil·larà per a 
cada conca estudiada en base a la següent taula. 
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Tabla 1. Coeficientes de escorrentía en función de diferentes usos del suelo. Aparicio 1999. 

 

Resum dels resultats: 

Tot l’anteriorment exposat, es resumeix en el següent quadre: 

SECTOR R 
CÀLCUL D'AIGÜES PLUVIALS

Conca L(m) V (m/s) S (m2) Coef. Imp S=C*S Sacum (m2) Te (h) Tr (h) Tc (h) Pd I (mm/h) Qpluvial (l/s)

Cuenca 1 30,85 1,7 1795,0 0,7 1256,50 1256,5 0,167 0,005 0,172 110 134,1 46,82

Cuenca 2 50,35 1,7 1801,2 0,7 1260,84 2517,3 0,172 0,008 0,180 110 131,0 91,59

Cuenca 3 44,93 1,7 1801,2 0,7 1260,84 3778,2 0,180 0,007 0,188 110 128,3 134,69

Cuenca 4 25,32 1,7 1202,0 0,9 1081,80 1081,80 0,160 0,004 0,164 110 137,4 41,28

Cuenca 5 29 1,7 2722,8 0,9 2450,52 7310,50 0,188 0,005 0,192 110 126,7 257,29

Cuenca 6 50,33 1,7 3409,1 0,8 2727,28 2727,3 0,167 0,008 0,175 110 132,9 100,68

Cuenca 7 44,93 1,7 1361,4 0,9 1225,26 3952,5 0,175 0,007 0,183 110 130,1 142,88

Cuenca 8 44,3 1,7 569,2 0,9 512,28 11775,32 0,192 0,007 0,200 110 124,3 406,62

Cuenca 9 13,4 1,7 984,7 0,6 590,82 590,8 0,167 0,002 0,169 110 135,3 22,20

Conca 10 59 1,7 848,2 0,9 763,38 763,4 0,167 0,010 0,177 110 132,4 28,07

Cuenca 11 50 1,7 3976,7 0,5 1988,35 2751,7 0,177 0,008 0,185 110 129,3 98,85

Cuenca 12 95,2 1,7 2343,2 0,9 2108,88 5451,4 0,185 0,016 0,200 110 124,1 187,87

Cuenca 13 17,5 1,7 2361,5 0,35 826,53 18053,3 0,200 0,003 0,203 110 123,2 617,62

Cuenca 14 50 1,7 547,4 0,9 492,66 443,4 0,167 0,008 0,175 110 132,9 16,37

Cuenca 15 50 1,7 500,0 0,9 450,00 893,4 0,175 0,008 0,183 110 129,9 32,23

Cuenca 16 45,6 1,7 3424,4 0,35 1198,54 2091,9 0,183 0,007 0,191 110 127,2 73,93

Col.lector general 0 2,0 0,0 0 0,0 20145,2 0,203 0,000 0,203 110 123,2 689,19 
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5. DIMENSIONAMENT DEL COL·LECTOR 

Els criteris bàsics pel dimensionament de conductes de sanejament són: 

 El grau màxim d'ompliment d'un tram de col·lector ha de ser inferior al 75% de la secció 
útil. 

 La velocitat mínima de circulació és de 0,6 m/s per a les aigües residuals. 

 La velocitat màxima de circulació per a aigües residuals és de 3 m/s i per a aigües 
pluvials és de 6 m/s. 

La capacitat del tub es determina mitjançant la Fórmula de Manning 

2
1

3
21

jRh
n

v     (1) 

On:   

 v = velocitat del flux (m/s)          

 n = coeficient de rugositat de Manning        

 Rh = radi hidràulic (m)          

 j = pendent motriu (m/m) 

 

En aquest projecte és col·locaran canonades de PEAD doble paret corrugat exterior. 

A continuació, s’adjunta la taula de càlcul dels tubs de clavegueram. 

 

DIMENSIONADO COLECTORES PRINCIPALES PROYECTO

Zona
Qprevisto

(l/s) Dext
Pendiente 
proyecto Q70 V70 Qprev/Q70 Dint previsto

Cuenca 1 46,82 315 mm 1,0% 81,85 1,87 57,2% 273 mm

Cuenca 2 91,59 350 mm 1,0% 105,25 1,99 87,0% 300 mm

Cuenca 3 134,69 400 mm 1,0% 151,61 2,18 88,8% 344 mm

Cuenca 4 41,28 315 mm 1,0% 81,85 1,87 50,4% 273 mm

Cuenca 5 257,29 500 mm 1,0% 269,80 2,52 95,4% 427 mm

Cuenca 6 100,68 350 mm 1,0% 105,25 1,99 95,7% 300 mm

Cuenca 7 142,88 400 mm 1,0% 151,61 2,18 94,2% 344 mm

Cuenca 8 406,62 580 mm 1,0% 410,98 2,80 98,9% 500 mm

Cuenca 9 22,20 315 mm 1,0% 81,85 1,87 27,1% 273 mm

Conca 10 28,07 315 mm 1,0% 81,85 1,87 34,3% 273 mm

Cuenca 11 98,85 350 mm 1,0% 105,25 1,99 93,9% 300 mm

Cuenca 12 187,87 465 mm 1,0% 226,67 2,41 82,9% 400 mm

Cuenca 13 617,62 630 mm 2,0% 689,21 4,13 89,6% 533 mm

Cuenca 14 16,37 315 mm 1,5% 100,24 2,29 16,3% 273 mm

Cuenca 15 32,23 315 mm 1,5% 100,24 2,29 32,2% 273 mm

Cuenca 16 73,93 315 mm 2,0% 115,75 2,64 63,9% 273 mm

Col.lector general 689,19 630 mm 2,0% 689,21 4,13 100,0% 533 mm  
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XARXA D’ABASTAMENT 

 

A l’àmbit de Sector R existeix un dipòsit d’abastament d’aigua que resulta afectat per les obres 
d’urbanització i la reparcel·lació del sector. El present projecte contempla el seu enderroc. Per 
altra banda, la xarxa d’abastament municipal presenta problemes tècnics per garantir 
l’abastament del sector en condicions de cabal i pressió correctes. En conseqüència, es 
necessiten una sèrie de millores i canvis tècnics a la xarxa exterior a l’àmbit. 

Sorea, com a empresa concessionària del servei, i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
han efectuat un estudi de les actuacions complementàries que caldria fer a la xarxa exterior a 
l’àmbit per tal d’abastir el Sector R i, al mateix temps, resoldre els problemes que ja té aquesta 
xarxa per a la resta del municipi. Aquests estudis s’incorporen a continuació a mode informatiu 
però les seves conclusions principals són les següents: 

- Substituir la canonada d’abastament d’aigua potable emetre el nucli de Llerona i el 
nucli de Corró d’Avall. 

- Realització de diversos treball per abastar per gravetat certes zones del nucli de Llerona i 
corró d’Avall des del dipòsit de sta. Digna. 

- Connexió a xarxa i modificació del bombament X1. 

 

Per altra banda, per al disseny i dimensionament de la futura xarxa d’abastament interior al 
Sector R, s’ha comptat amb la col·laboració i indicacions dels tècnics de SOREA. La xarxa 
resultant és una malla connectada a la xarxa existent als carrers Sagrera i Joan Maragall, en un 
total de 3 punts diferents, malgrat que ambdós seria suficient. Els tubs seran de polietilè 
embolcallats amb sorres de diàmetre variable entre 110-160mm. Els tubs aniran embolcallats 
amb material granular i la rasa tindrà una profunditat total de 1m. Es disposaran ventoses als 
punts alts, i hidrants amb radi de cobertura 100m. Les escomeses a les diferents edificacions no 
són objecte de les obres urbanitzadores. 

Aquesta xarxa subministrarà aigua a la xarxa de reg prevista al parc, a les boques de reg de la 
zona verda i a les fonts públiques que es disposaran.  

A continuació s’incorporen els informes relatius a les actuacions de millora anteriorment 
mencionats. 
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ENLLUMENAT 

 

Descripció 

L’enllumenat del sector s’efectuarà amb tecnologia LED i no caldrà instal·lar un nou quadre, ja 
que l’existent a l’Av. de la Sagrera té capacitat per poder absorbir aquesta nova demanda. 

El sistema d'enllumenat públic del Sector R s'ha previst amb els següents elements d'enllumenat: 

- 21 Lluminària per a zona de vial: lluminària Milan XL LED 120W de òptica asimètrica 3000K de 
Novatilu o similar, sobre columna troncocònica de 10 metres d’alçada. 

- 12 Lluminàries per a carrers de vianants: lluminària Innova LED 40W òptica asimètrica 3000K de 
Novatilu o similar, sobre columna de 6m d’alçada.  

- 4 Lluminàries SIENA LED 40W asimètrica Extensiva MN 3000K de novatilu o similar, sobre 
columna model Nikolson per al parc infantil. 

- 6 Projectors per a zona verda sobre dues columnes: projectors Milan  M LED de 150W amb 
4000K de Novatilu sobre columna de 10m a diferents alçades. 

Al final de present apartat s’adjunten les característiques tècniques de cada lluminària i 
columna, els estudis lumínics i els càlculs de cablejat. 

Segons els càlculs elèctrics realitzats (que s’adjunten en el present annex), el cable a utilitzar 
serà tetrapolar de 6mm2, de designació RFV i protecció fins a 1000V. A més de la protecció de 
cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de llum i una en el 
quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure 
de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les 
canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 

Les canalitzacions de l’enllumenat estaran formades per tubulars corrugats de polietilè de 90 
mm. de diàmetre que s’embolcallaran en sorres sota vorera i, en formigó sota calçada. 
Completen la canalització les arquetes amb tapa de fosa, que es disposaran en el canvis de 
sentit, en les derivacions, encreuaments de calçada o com a màxim, cada 40m. Seran de 
40x40 o 60x60cm fetes de maó o prefabricades però amb la base drenant. 

 

Dimensionament de les línies elèctriques 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, es tindrà en compte, entre altres, les Instruccions 
MI BT 007 i MI BT 017. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la 
caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petit del 
3% és a dir, inferior a 9,12 V. La secció no serà mai inferior a 6 mm². 

Pel que fa a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 
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S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 
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   Pel càlcul de les seccions dels conductors 
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     Pel càlcul de la intensitat 
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    Pel càlcul de la caiguda de tensió en el tram n 

Fórmules en les que: 

  In  Intensitat, en ampers, que circula per el tram n 

  Pn  Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 

  U  Tensió entre fases (380 volts) 

  nU  Caiguda de tensió en volts, del tram n 

  ln  Longitud del tram en metres 

    Conductibilitat (56 per el coure) 

  nS  Secció del conductor en mm2, del tram n 

 

Per al subministrament de tots els punts de llum inclosos al projecte s’utilitzarà cable conductor 
de coure RFV 0.6/1 KV tetrapolar 4 x 6 mm2 col·locat estès per dins de la canalització prevista. 

A continuació es presenten els càlculs de les caigudes de tensió per a les diferents línies del 
quadre de comandament de la nova xarxa. Són els següents: 
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TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 2640

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

Q-11 43 120 2640 6 4,2 0,853 0,853 0,21
1,1-1,2 25 880 2520 6 4,0 0,469 1,321 0,33
1,2-1,3 25 280 1640 6 2,6 0,305 1,626 0,41
13-14 25 120 1360 6 2,2 0,253 1,879 0,47
14-15 25 640 1240 6 2,0 0,231 2,110 0,53
15-16 25 120 600 6 1,0 0,112 2,222 0,56
16-17 25 120 480 6 0,8 0,089 2,311 0,58
17-18 25 120 360 6 0,6 0,067 2,378 0,59
18-19 25 120 240 6 0,4 0,045 2,422 0,61

19-1,10 25 120 120 6 0,2 0,022 2,445 0,61

TOTAL M 75 2640

Caiguda de tensió: 2,4 V
Caiguda de tensió: 0,61 %

LINIA 1

 

TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 160

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

1.4.7-1.4.7.1 18 40 160 6 0,3 0,021 0,021 0,01
1.4.7.1.-1.4.7.2 18 40 120 6 0,2 0,016 0,038 0,01
1.4.7.2.-1.4.7.3 23 40 80 6 0,1 0,014 0,051 0,01
1.4.7.3.-1.4.7.4 18 40 40 6 0,1 0,005 0,057 0,01

TOTAL M 77 160

Caiguda de tensió: 0,1 V
Caiguda de tensió: 0,01 %

DERIVACIO 1
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TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 360

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

1,4,7-1,4,8 25 120 360 6 0,6 0,067 0,067 0,02
1.4.8-1.4.9 25 120 240 6 0,4 0,045 0,112 0,03
1.4.8-1.4.9 25 120 120 6 0,2 0,022 0,134 0,03

TOTAL M 75 360

Caiguda de tensió: 0,1 V
Caiguda de tensió: 0,03 %

DERIVACIO 2

 

TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 520

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

14-141 30 40 1040 6 1,7 0,232 0,232 0,06
141-142 20 40 1000 6 1,6 0,149 0,381 0,10
142-143 20 40 960 6 1,5 0,143 0,524 0,13
143-144 20 40 920 6 1,5 0,137 0,661 0,17
144-145 25 120 880 6 1,4 0,164 0,824 0,21
145-146 25 120 760 6 1,2 0,141 0,966 0,24
146-147 25 120 640 6 1,0 0,119 1,085 0,27

TOTAL M 135 520

Caiguda de tensió: 1,1 V
Caiguda de tensió: 0,27 %

DERIVACIO 3
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TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 160

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

1,3-131 14 40 160 6 0,3 0,017 0,017 0,00
131-132 20 40 120 6 0,2 0,018 0,035 0,01
132-133 20 40 80 6 0,1 0,012 0,046 0,01
133-134 20 40 40 6 0,1 0,006 0,052 0,01

TOTAL M 60 160

Caiguda de tensió: 0,1 V
Caiguda de tensió: 0,01 %

DERIVACIO 4

 

TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 760

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

1,1-111 14 40 760 6 1,2 0,079 0,079 0,02
111-112 20 40 720 6 1,2 0,107 0,186 0,05
112-113 20 40 680 6 1,1 0,101 0,288 0,07
113-114 20 40 640 6 1,0 0,095 0,383 0,10
114-115 25 360 600 6 1,0 0,112 0,494 0,12
115-116 25 120 240 6 0,4 0,045 0,539 0,13
116-117 25 120 120 6 0,2 0,022 0,561 0,14

TOTAL M 60 760

Caiguda de tensió: 0,6 V
Caiguda de tensió: 0,14 %

DERIVACIO 5
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TENSIÓ D'ESCOMESA (V): 400/230 (Trifásica)
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: SOTERRADA
POT. NOMINAL TOTAL (W): 1020

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega: 1 (ITC-BT-09)
Factor de potència: 0.90
Conductivitat del conductor (coure): 56

TRAM LONG. POTENC. POT. CAL. SECC. INTEN. C. TENSIÓ C. TENSIÓ C. TENSIÓ
ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA

(m) (w) (VA) (mm²) (A) (V) (V) (%)

Q-21 38 120 1020 6 1,6 0,288 0,288 0,07
21-22 29 450 900 6 1,4 0,194 0,483 0,12
22-26 39 450 450 6 0,7 0,131 0,613 0,15

TOTAL M 29 1020

Caiguda de tensió: 0,6 V
Caiguda de tensió: 0,15 %

LINIA 2

 

 

Obra civil 

S’utilitzarà una rasa exclusiva per al soterrament de l’enllumenat. Aquesta rasa, en trams sota 
vorera, serà de 60 cm de profunditat i 40 cm d’amplada amb parets verticals. El reblert es farà 
amb sorra de riu o material equivalent, fins a 10 cm per sobre dels tubulars, i posteriorment amb 
terres compactades al 95% del P.M. (de la pròpia excavació o d’aportaments exteriors). Cobrint 
la primera capa de terres es col·locarà una malla d’avís de material plàstic. 

En trams de pas sota calçada serà de 100 cm. de profunditat i 60 cm. d’amplada. El reblert es 
farà amb formigó HM-20/P/20/II-A, fins a 10 cm per sobres dels tubulars. La resta de 
característiques seran anàlogues a la rasa de vorera. 

Els pericons seran de dos tipus, de 40x40x60 cm. o de 60x60x100 cm. Es realitzaran d’obra de 
fàbrica (maó o totxo), encara que alternativament es podran formar amb un altre material 
autoritzat per la D.F. Les arquetes de 60x60 es col·locaran com a registre en punts de pas de 
calçada, mentre que les de 40x40 se situaran en punts característics de la xarxa, com punts de 
derivació, finals de línia, etc. 

Les tapes seran de fosa, amb una llegenda visible amb les lletres “E.P.” o “Enllumenat Públic”, 
amb una resistència puntual de 1 Tn en vorera i 5 Tn. en calçada. La base de les arquetes seran 
de formigó HM-20. 

 

Estudis lumínics 
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Característiques tècniques lluminària 
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XARXA ELÈCTRICA 

Per a l’electrificació del Sector R, s’ha comptat amb la col·laboració de la companyia ENDESA 
que ha elaborat els diferents assessoraments tècnico-econòmics que s’adjunten a continuació.  

El Sector estarà dotat de dos centres de distribució i un centre de mesura nous que es situaran a 
la parcel.la d’equipaments. Des del centre de distribució existent al carrer Sagrera, s’estendrà la 
xarxa de mitja tensió pel carrer Til·lers fins a la parcel·la d’equipaments, on s’ubicarà un primer 
centre de distribució. La xarxa de mitja prevista al carrer Mercè es connectarà a la ja existent al 
tram de carrer existent. Sobre aquest carrer s’ubicarà un centre de transformació i un centre de 
mesura. 

A partir dels centres de distribució nous s’estendrà la xarxa de baixa tensió que arribarà a les 
edificacions tant unifamiliars com plurifamiliars. 
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ZONES VERDES: DESCRIPCIO GENERAL 

Degut a les dimensions de les voreres dels nous carrers del Sector R, no es disposarà de arbrat 
viari. La jardineria del sector es concentra als espais qualificats com a espais lliures segons 
planejament. El planejament destina a espais lliures un total de 5.920m2 distribuïts de la següent 
manera: un parc urbà situat entre els carrers Joan Maragall i Mercè i una zona verda ubicada 
sobre l’actual barri de Sant Tomàs. 

L’espai situat entre els carrers Joan Maragall i Mercè s’ha concebut com un parc urbà infantil, 
continuació del ja existent sobre el mateix carrer. Es tracta d’un espai d’uns 1.050m2. Es 
pavimentarà amb sauló sòlid, que ofereix un aspecte natural i, al mateix temps, evita el 
creixement d’herbes. Es tancarà perimetralment amb tanca de fusta de 80cm (tres laterals que 
delimiten amb vial). L’altre costat, limita amb parcel.la i es disposarà d’un parterre amb arbrat 
per fer una petita barrera. Per garantir l’ombra de l’espai, es plantaran arbres. Es disposarà un 
joc de cordes tridimensionals per a nens i un sorral, per als més petits. Es col·locaran bancs, font i 
paperera. El tram del carrer de la Mercè que envolta el parc, es transformarà en un carrer de 
plataforma única amb prioritat per a vianants. 

Per altra banda, el pla parcial contempla la recuperació dels espais ocupats actualment pel 
barri de Sant Tomàs com a zona verda. Aquesta zona es situa al sud del carrer Til·lers i limita a 
l’oest amb l’Avinguda Sagrera. En total, té una extensió de 4.871m2. El projecte contempla la 
remodelació del terreny resultant del procés d’enderroc de les edificacions amb l’aportació de 
terres de la pròpia obra, formant una explanada més o menys continua amb carrer dels Til·lers. 
Des d’aquesta explanada, es generaran uns talussos suaus (1V:4H, 1V:5H, 1V:6H) fins a trobar-se 
amb els terrenys actuals en els seus límits sud i oest. 

En la zona plana es crearà un petit recorregut per a vianants, de sauló compactat i 
acompanyat d’uns elements de mobiliari urbà com fonts, aparcabicis, bancs i taules de pícnics. 
Aquesta zona esta concebuda com d’estada i passeig. També es disposarà enllumenat públic 
per evitar racons foscos (veure amb més detall a l’apartat d’enllumenat). 

A excepció del camí de sauló, el tractament de la zona es basa en la plantació de arbres, 
arbustives de port mig i hidrosembra. La hidrosembra que es proposa és de llavors de gespa 
amb addició d’espècies arbustives i/o flors a definir per la direcció facultativa. Les espècies 
d’arbres que es plantaran seran Pistacia Chinenesis, Acer Campestre i Celtis australis. Les 
espècies arbustives seran Cistus purpureus, Coronilla valentina glauca, Corylus avellana i Myrtus 
comunis. Es disposarà de dues boques de reg. 

ZONES VERDES: JARDINERIA 

Es preveu la col·locació de diferents espècies d’arbrat, plantació arbustiva  i gespes, segons 
s’especifica als plànols de jardineria. Per a l’elecció de les diferents espècies, s’han tingut en 
compte les condicions ambientals dels àmbits i les indicacions dels serveis tècnics municipals. 

En general, s’evitarà plantar els arbres durant els mesos d’estiu o hivern, fent-ho preferiblement 
a principis de tardor o a principis de primavera. Es reutilitzarà la terra vegetal existent. Es 
sol·licitarà analítica de les terres, a càrrec del contractista, de mostres agafades a la pròpia 
obra. 

A continuació, es procedeix a enumerar i caracteritzar els arbres, arbustives i plantacions en 
general que es preveuen en cada zona. 
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Arbres 

 

 

Aesculus hippocastanum 
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Acer campestre 
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Celtis australis 
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Arbustives 

Cistus purpureus 

 

Coronilla valentina glauca 
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Corylus avellana 

 

Myrtus comunis 
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ZONES VERDES: MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari urbà que contempla el present projecte es concentra en el parc urbà del carrer 
Joan Maragall i en la zona verda situada al sud de l’àmbit, ja que als carrers només es 
disposaran de papereres. 

A la zona verda es preveu la col·locació d’una unitat d’aparcabicis, 8 bancs model neoliviano 
amb braços o similar, tres taules de pícnic, una font tipus Atlas o similar.  

Al parc urbà es disposaran set unitats de bancs model neoliviano o similar, una tanca de fusta 
perimetral de 80cm d’alçada amb tres portes, una font tipus Atlas  o similar, una estructura de 
jocs infantil de cordes tridimensionals i un sorral per als més petits.  

A continuació, s’adjunten les fitxes tècniques del productes de mobiliari urbà proposats malgrat 
que són substituïbles per altres de característiques anàlogues. 
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ZONES VERDES: XARXA DE REG  

El parc urbà estarà dotat de reg automàtic. A la zona verda, degut a la seva considerable 
extensió, es regarà mitjançant dues boques de reg.  

El reg automàtic del parc urbà disposarà d’un comptador de companyia i un programador 
autònom a piles. A partir del comptador i el programador hi haurà el by-pass mestre d’on sortirà 
un únic sector de reg per anells de degoteig per als arbres previstos.  

Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm., de diàmetre. En 
zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre 
de la canonada.  

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h 
aproximadament. Al final (extrem) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord 
pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació.  

El càlcul de consum d’aigua per al reg per degoteig és el següent: 

Sector de Reg Nº d'anells Diàmetre tub pral. Consum (l/h)

S-1 9 40 mm. 220,5
Consum TOTAL    9 220,5

DEGOTEIG ARBRAT

 

Per altra banda, per al reg de la zona verda, es disposaran de dues boques de reg. S’haurà de 
demanar escomesa i comptador a companyia. La boca de reg estarà formada per tubs de PE 
de 63mm. 
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SERVEIS AFECTATS 

Els serveis existents que resulten afectats per les obres urbanitzadores del Sector R són els 
següents: 

- Xarxa d’abastament: cal retirar el dipòsit existent a l’àmbit i les canonades que arriben i 
surten d’ell, una de polietilè i l’altre de fibrociment. 

- Telefonia: el projecte incorpora la retirada de l’actual línia de telefonia aèria del carrer 
Sagrera, a partir de l’escomesa a la casa situada a la cantonada amb la carretera de 
Cànoves, fins a les edificacions de carrer Sant Tomàs. 

- Enllumenat: caldrà retirar els elements d’enllumenat existent grapats a les façanes del 
carrer Sant Tomàs. 

 

Les Franqueses del Vallès, desembre de 2019 

     EL TÈCNIC 
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4.-ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
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MEMÒRIA INFORMATIVA DE L’ESTUDI 

 
Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment del  
Reial Decret 2010/2018 i el Reial Decret 105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i de demolició que estableix, en el seu article 4, entre les 
obligacions del productor de residus de construcció i demolició la d'incloure en el projecte 
d'execució un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que reflecteixi com 
portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir en l'obra. 

Sobre la base d'aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat i passarà a formar part dels documents 
contractuals de l'obra. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus conta amb el següent contingut: 

Estimació de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Relació de MESURES per a la PREVENCIÓ de residus en l'obra objecte del projecte. 

Les operacions de REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ o ELIMINACIÓ a que es destinaran els residus 
que es generaran en l'obra. 

Les MESURES per a la SEPARACIÓ dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació de separació establerta en l'article 5 del citat Reial 
Decret 105/2008. 

Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició dintre de l'obra. 

Una VALORACIÓ del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Si escau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran. 

PLÀNOLS de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si 
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

 

1.- NORMATIVA APLICABLE (RESIDUS) 

A continuació es llista les principals Normatives d’aplicació en la confecció d’aquest Estudi de 
Gestió de Residus: 

- Reial Decret 201/2018, del 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
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- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc. 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, 
d'11-4-2006.) 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de 

Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residus 

 

2.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS. 

S’empraran les següents accions per tal de realitzar una prevenció de residus a l’obra: 

-S’estudiarà la conveniència de reutilitzar part de la runa procedent  de la demolició dels 
edificis com a subbase de les voreres. 

- Les terres sobrants per la creació de nous vials es destinaran a la formació de talussos de la 
zona verda.  

- Es tria com a subbase de vials terra-ciment en comptes de tot-ú per minimitzar el moviment de 
terres durant les tasques de formació d’explanada. 

-Es faran servir sistemes reutilitzable per la construcció. 

-S’han fet servir solucions industrialitzades que faciliten l’operació de muntatge sense residus 
(pous de registre, arquetes, etc). 

 

MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

SI 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que No procedeix (*) 
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es munten a obra sense gairebé generar residus? 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? SI 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? No procedeix (*) 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

SI 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans 
de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

No procedeix (*) 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

No procedeix (*) 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de 
manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una 
vegada finalitzada la seva vida útil). 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i 
existeixen plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que 
es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 
separar amb facilitat. 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

No procedeix (*) 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

SI 

10 ... (Altres bones pràctiques) No procedeix (*) 

11 Al tractar-se d’un projecte d’enderroc s’intentarà reutilitzar i reciclar 
el màxim de material procedents de la desconstrucció.  

SI  
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3.- ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS FASE 1 

Els residus que s’originaran seran baixos i es produiran bàsicament com a conseqüència de: 

1) Enderrocs de les edificacions existents: es produeixen residus bàsicament de formigó, 
petris, fustes, metalls i fibrociment. Caldrà estudiar la viabilitat de reutilitzar part del 
material petri com a subbase. Caldrà seguir el protocol i normativa vigent per a la 
retirada, prèvia a la demolició dels edificis, de les teulades i canonades de fibrociment. 

2) Excavació de caixa i moviments de terres en general. Es produeixen residus bàsicament 
de terres que es reutilitzen en obra. Caldrà retirar i guardar de manera curosa la primer 
capa de terra vegetal, que es reutilitzarà també per a les tasques de jardineria. 

3) Asfaltat dels carrers: Aquesta operació no produirà residus de forma significativa l’obra 
donat que la barreja es prepara en central i es diposita íntegrament a la carretera. Les 
operacions de neteja i manteniment de la maquinaria emprada les realitza el 
subministrador seguint la normativa vigent, caldrà vetllar per comprovar que així ho 
realitza 

4) Pavimentació de voreres: es produeixen pots residus i bàsicament petris pels retalls de les 
peces prefabricades. 
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5) Clavegueram. Aquesta operació produeix poc residus al emprar-se materials 
prefabricats. 

6) Xarxa de serveis. Es produeixen residus en molt poc volum al ser elements prefabricats. 

Donada l’actuació puntual  i determinada es valoraran els residus mitjançant amidament el 
volum de residus que es generaran a l’obra. 

 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  

 Superfície a enderrocar 2781,96 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 1507,82232 0,512 1424,36352

formigó 0,084 233,68464 0,062 172,48152

petris 0,052 144,66192 0,082 228,12072

metalls 0,004 11,12784 0,0009 2,503764

fustes 0,023 63,98508 0,0663 184,443948

v idre 0,0006 1,669176 0,004 11,12784

plàstics 0,004 11,12784 0,004 11,12784

altres 0,004 11,12784 0,008 22,25568

0,7136 1985,21 t 0,7392 2056,42 m3

   Residus d'enderroc de construcció t ipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc  

 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
4 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses 

 

RESIDUS ESPECIALS 

 

Els residu especial que es localitza a l’àmbit són les teulades de fibrociment de edificacions i 
coberts d’edificacions que s’enderroquen. S’estima una superfície aproximada de 1.114m2 de 
coberta de fibrociment a l’àmbit. 

Per la seva correcta retirada serà aplicable el Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 

4.-  SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, 
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quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

  

Descripció                                                                   Quantitat 

Formigó 80 t. 

Maons, teules, ceràmics 40 t. 

Metall 2 t. 

Fusta 1 t. 

Vidre 1 t. 

Plàstic 0,5  t. 

Paper i cartró 0,5  t. 

 

A continuació farem una descripció de qui és el productor del residu, el posseïdor del residu, el 
gestor del residu i la instal•lació de tractament d’aquest residu. 

 

Productor del residu:  és el promotor de la obra que l’origina. 

Posseïdor del residu: 
és el titular de l’empresa que efectua les operacions 
d’enderrocament, construcció, reforma, excavació 
o altres operacions generadores dels residus, en 
aquest cas l’empresa constructora que ESTA 
PENDENT D’ASSIGNACIÓ. 

Gestor del residus: és el titular de les instal·lacions on s’efectuen les 
operacions de valoració dels residus, en aquest cas 
ESTÀ PENDENT D’ASSIGNACIÓ. 

Instal·lació de tractament: 
és la instal·lació on es produeix el tractament del 
residu,  en aquest podria ser la planta de tractament 
i reciclatge de LES FRANQUESES DEL VALLÈS amb 
registre E-1110.09.  

 

5.-  MESURES PER A LA SEPARACIÓ EN OBRA 

Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la 
seva reutilització, reciclatge o valorització i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat 
que es requereix a l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició es prendran les següents mesures: 
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Les zones d'obra destinades a l'emmagatzematge de residus quedaran convenientment 
senyalitzades i per a cada fracció es disposarà un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de 
residu que recull. 

Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el 
nom del residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill en el seu cas.  

Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retenció apropiades per al seu volum; a 
més han d'estar protegits de la pluja. 

Tots els productes envasats que tinguin caràcter de residu perillós hauran d'estar 
convenientment identificats especificant en el seu etiquetatge el nom del residu, codi LER, nom 
i adreça del productor i el pictograma normalitzat de perill. 

Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment separades 
de les dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminació d'aquests últims. 

Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant. 

Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en número com en volum evitant 
en tot cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats límit. 

Els contenidors situats pròxims a llocs d'accés públic es protegiran fora dels horaris d'obra amb 
lones o similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que puguin provocar la 
seva barreja o contaminació.  

Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti tècnicament viable efectuar la 
separació dels residus, aquesta es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra. 

S'evitarà la contaminació dels residus petris separats amb destinació a valorització amb residus 
derivats del guix que els contaminin minvant les seves prestacions. 

 

6.- PRESCRIPCIONS DEL PLEC SOBRE RESIDUS 

OBLIGACIONS AGENTS INTERVINENTS 

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi 
com durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir a l'obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un 
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva 
gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització i en última instància a 
dipòsit en abocador. 
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Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i de demolició, el posseïdor dels residus estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió dels residus. 

El productor de residus (promotor) haurà d'obtenir del posseïdor (contractista) la documentació 
acreditativa de la qual els residus de construcció i demolició produïts a l'obra han estat 
gestionats en la mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu 
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats en la normativa i, 
especialment, en el pla o en les seves modificacions. Aquesta documentació serà conservada 
durant cinc anys. 

A les obres d'edificació subjectes a llicència urbanística la legislació autonòmica podrà imposar 
al promotor (productor de residus) l'obligació de constituir una fiança, o garantia financera 
equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en 
relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, l'import de la qual es basarà en el 
capítol específic de gestió de residus del pressupost de l'obra. 

S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, sotscontractistes i 
autònoms, definint les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i 
demolició que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. 

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o l'intermedi són 
centres amb l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la matèria. S'ha de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats pels esmentats organismes i inscrits en els 
registres corresponents. 

Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la 
manipulació de l'amiant i els seus derivats. 

Les terres que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats, 
seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d'altura no 
superior a 2 metres. 

El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels 
residus generats. 

Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestió de Residus es realitzaran reunions 
periòdiques a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol 
altre agent afectat. En les mateixes s'avaluarà el compliment dels objectius previstos, el grau 
d'aplicació del Pla i la documentació generada per a la justificació del mateix. 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que la destinació final (Planta de 
Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta...) siguin 
centres autoritzats. Així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i 
inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà un estricte control documental, de manera 
que els transportistes i gestors de RCDs haurien d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en 
destinació final. 
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SEPARACIÓ 

El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en provisions, s'ha de 
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.  

Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar correctament, 
indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor. 

El responsable de l'obra a qui dóna servei un contenidor de residus adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d'impedir la 
barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho són. 

S'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la barreja de residus perillosos amb 
residus no perillosos. 

El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que 
es dedicaran a cada tipus de residu generat. 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins de 
l'obra. Quan per falta d'espai físic no resulti tècnicament viable efectuar l'esmentada separació 
en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa 
que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació de separació. 

Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una 
banda de material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la 
següent informació del titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el 
Registre de Transportistes de Residus. Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de 
contenció o recipients, es dotaran de sistemes (adhesius, plaques, etcètera) que detallin la 
següent informació del titular del sac: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el Registre 
de Transportistes de Residus. 

Els residus generats a les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors, etc. 
tindran la consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli la 
normativa reguladora dels esmentats residus en la ubicació de l'obra. 

DOCUMENTACIÓ 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent, en el que figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de 
residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor de les operacions de destí. 

El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència al Reial Decret 105/2008 que regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició. El posseïdor de residus disposarà 
de documents d'acceptació dels residus realitzats pel gestor a qui se li vagi a lliurar el residu. 

El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels residus 
rebuts, especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, en el 
seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, 
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o en ambdues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la 
llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002. 

Quan el gestor a qui el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzemament, transferència o transport, al document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior a qui es 
destinen els residus. 

Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre notificació a 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb almenys deu 
dies d'antelació a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més d'una província, 
l'esmentada notificació es realitzarà al Ministeri de Medi Ambient. 

Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment. 
Aquest document es troba a l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat 
autònoma. 

El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi 
constància de la destinació final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat amb 
documentació gràfica. 

 

7.- VALORACIÓ DE LA GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS 

Import total ...................................................................................41.647,09 (valor inclòs en el PEM) 

 

8.- CONCLUSIÓ 

Així doncs, amb el procediment descrit en aquesta memòria de gestió dels residus produïts en 
aquesta obra, s’assegura el compliment de la legislació vigent refent a la regulació d’enderrocs 
i altres residus de la construcció. El contractista haurà de redactar i validar el pla de gestió de 
residus en base a aquest estudi. 

ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA I ACCEPTACIÓ PER LA PROPIETAT 

En compliment de l'estipulat en el RD 105/2008, d'1 de febrer pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, és requisit necessari aprovar per part de la 
Direcció Facultativa i els seus representants el Director d'Obra i el Director d'Execució Material 
de l'Obra i acceptar per part de la Propietat el Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició presentat pel Contractista per a l'obra ressenyada en l'inici de l'acta. 

Una vegada analitzat el contingut de l'esmentat Pla de Gestió dels Residus de Construcció i 
Demolició, es fa constar la conformitat amb el mateix considerant que reuneix les condicions 
tècniques requerides pel R.D.105/2008 per a la seva aprovació. 

L'esmentat Pla passa a formar part dels documents contractuals de l'obra al costat de la 
documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, facilitades a la Direcció 
Facultativa i a la Propietat pel Posseïdor i el Gestor de Residus. 
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En conseqüència, la Direcció Facultativa, que subscriu, procedeix a l'aprovació formal i el 
Promotor, que subscriu, procedeix a l'acceptació formal, del ressenyat Pla de Gestió dels 
Residus de Construcció i Demolició, quedant assabentat el Contractista. 

S'adverteix que, qualsevol modificació que es pretengui introduir al Pla de Gestió dels Residus 
de Construcció i Demolició, aprovat, en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució 
dels treballs o de les incidències i modificacions que poguessin sorgir durant la seva execució, 
requerirà de l'aprovació de la Direcció Facultativa i l'acceptació per la propietat, per a la seva 
efectiva aplicació. 

El Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, objecte de la present Acta haurà 
d'estar a l'obra, en poder del Contractista o persona que li representi, a disposició permanent 
de la Direcció Facultativa, a més de la del personal i serveis dels Òrgans Tècnics en aquesta 
matèria de la Comunitat Autònoma. 

Les Franqueses del Vallès, desembre de 2019 

     EL TÈCNIC 
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TAULA CONTROL SORTIDA RESIDUS OBRA 

Obra: Substitueixi aquest text per nom del PROJECTE 

Productor Residus:  Substitueixi aquest text per el nom del PROMOTOR  

Posseïdor Residus: Substitueixi aquest text per nom CONTRACTISTA 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 
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Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Data: Residu: LER: 

Albarà/DCS: Quantitat (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARÀ  DE RETIRADA DE RESIDUS NO PERILLOSOS Nº        

 

IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR  

Nom o raó social:   

Adreça:   

Localitat:   Codi postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Telèfon:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓ DEL GESTOR  

Nom o raó social:   

Adreça:   

Nº de Gestor Autoritzat:   

Localitat:   Codi postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Telèfon:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓ DEL TRANSPORT  

Nom o raó social:   

Adreça:   

Nº de Gestor Autoritzat:   

Localitat:   Codi postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Telèfon:   Fax:   

Persona Responsable:   
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IDENTIFICACIÓ DEL RESIDU   

Denominació descriptiva:    

Descripció L.E.R.:    

Codi L.E.R.:    

 

QUANTITAT A GESTIONAR (Pes i Volum):   

TIPUS D'ENVÀS:   

DATA:   

 

 

 

 

Signat (Responsable de residus de l'empresa productora) 
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5.-CONTROL DE QUALITAT 
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NORMATIVA APLICADA 

-Annex I de la Part I del CTE 

-Decret 375/1988 de 1 de Desembre de 1988. 

 

INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar les obres s’ha procedit a confeccionar el present programa de control 
de qualitat a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la 
realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. 

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 

• Control dels materials subministrats a obra, incloent-hi fabricació. 

• Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 

Independentment dels controls específics d’aquest programa, s’haurà de demanar certificats 
de qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. 

Opcionalment els materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats 
degudament actualitzats, es podrà reduir si cal el nivell de control. 

 

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE SANEJAMENT 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

1 Assaig Próctor Modificat. 

1  Determinació de l’índex CBR. 

1 Contingut de matèria orgànica. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es realitzarà la determinació de 3 humitats i densitats “in situ” cada 1.000 m3 de volum de replè. 
Amb un total de 2.500,00 m3 , tindrem 3 tandes de 3 assaigs cadascuna.  
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SUB-BASE GRANULAR AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

1 Assaig Próctor Modificat. 

1  Determinació de l’índex CBR. 

1 Determinació equivalent de sorra. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Comprovació de la qualitat del material. Cada 2.000,00 m3 d’aportació de material es 
realitzarà un assaig. 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

1 Assaig Próctor Modificat. 

1  Determinació de l’índex CBR. 

1 Equivalent de sorra. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

Volum obra subbase tot-ú 13.000,00 m3 set tandes d’assaigs. 

Compactació: Es realitzarà la determinació de 4 humitats i densitats “in situ” cada 2.500,00 m3 
de subbase compactada. Amb total de 61.000,00 m2, tindrem 25 tandes de 4 assaigs 
cadascuna. 

 

BASE GRANULAR AMB ESTESA I PICONATGE 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 
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1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

1 Assaig Próctor Modificat. 

1  Determinació de l’índex CBR. 

1 Determinació equivalent de sorra. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Comprovació de la qualitat del material. Cada 1.000,00 m3 d’aportació de material es 
realitzarà un assaig. 

-1 Anàlisi granulomètric. 

1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

1 Assaig Próctor Modificat. 

1  Determinació de l’índex CBR. 

1 Equivalent de sorra. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

Volum obra  tot-ú Z-1 7.000,00 m3 vuit assaigs. 

Compactació: Es realitzarà la determinació de 5 humitats i densitats “in situ” cada 1.500,00 m3 
de base compactada. Amb total de 45.000,00 m2, tindrem 30 tandes de 5 assaigs cadascuna. 

Per tal de comprovar el comportament de tot el paquet del ferm es podrien realitzar vàries 
plaques de càrrega, especialment en la zona de les cales i rases. 

 

MESCLA BITUMINOSA 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit). 

1 Forma de l’àrid (agulles i lleixes). 
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1 Adhesivitat 

1 Friabilitat. 

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

1 Marshall. 

1 Immersió - compressió. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Comprovació de la qualitat del material. 

1 Anàlisi granulomètric (àrid i filler). 

1  Anàlisi granulomètric (barreja àrids). 

1 Determinació dels límits d’Atterberg (mescla àrids). 

1 Equivalent de sorra (mescla fabricada després d’extret el lligant). 

 

Cada 1.000,00 Tn de mescla col•locada o fracció diària.  

 

1 Marshall. 

3 Provetes (Densitat, Estabilitat, Deformació). 

2 Contingut de lligant. 

 

La unitat de mostreig serà cada 500,00 Tn de mescla col•locada o fracció diària. 

 

PAVIMENT DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

1  Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit). 
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1  Forma de l’àrid (agulles i “lleixes”). 

1 Adhesivitat. 

1 Friabilitat. 

1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1 Sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió. 

Una a 7 dies i tres a 28 dies. 

1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 

La unitat de mostreig serà cada 50 m3 de formigó col•locat. 

Amb total de 2.500,00 m2, tindrem 50 tandes de 4 provetes cadascuna. 

 

VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

3 resistència compressió prèvia extracció d’un testimoni de  diàmetre 10 cm. 

1 Desgast de fregament. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1 Sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió. 

Una a 7 dies i tres a 28 dies. 

1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 

La unitat de mostreig serà cada 1.000 ml de vorada col•locada. 

Amb total de 2.100,00 ml, tindrem 21 tandes de 4 provetes cadascuna. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 
vigent i original. 
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PECES DE MORTER ( PANOTS I RIGOLES ) 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

3 resistència compressió prèvia extracció d’un testimoni de  diàmetre 10 cm. 

1 Desgast de fregament. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries per cada 500 m2. 

Amb total de 2.100,00 ml, tindrem 21 tandes de 4 provetes cadascuna. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 
vigent i original. 

 

CANONADA DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament).. 

1 Resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

5 Mesures amplària. 

5 Mesures de fondària. 

5  Mesures de pendent. 

La unitat de mostreig serà cada 200 ml de rasa oberta. 

Amb total de 2.100,00 ml, tindrem 11 tandes de 5 mesures geòmetriques cadascuna. 

Una vegada realitzada la canalització i abans de fer les escomeses es comprovarà 
l’estanqueïtat amb la normativa vigent. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 
vigent i original. 



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                158                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

CANONADA DE POLIETILÉ DE PARET ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament).. 

1 Resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

5 Mesures amplària. 

5 Mesures de fondària. 

5  Mesures de pendent. 

5  Mesures de resistència a substàncies químiques. 

La unitat de mostreig serà cada 200 ml de rasa oberta. 

Amb total de 2.100,00 ml, tindrem 11 tandes de 5 mesures geòmetriques cadascuna. 

Una vegada realitzada la canalització i abans de fer les escomeses es comprovarà 
l’estanqueïtat amb la normativa vigent. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 
vigent i original. 

 

FORMIGÓ HNA-20-B EN SERVEIS. 

CONTROL DE MATERIAL 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

1 Anàlisi granulomètric. 

1 Qualitat “Los Angeles”. 

1  Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit). 

1  Forma de l’àrid (agulles i “lleixes”). 

1 Adhesivitat. 
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1 Friabilitat. 

1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

La unitat de mostreig serà cada 100 m3 de formigó col•locat. 
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ACER PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Tipus i control d’assaig 

Control d’apreciació de característiques a la recepció. 

IDENTIFICACIÓ 

BON ESTAT APARENT 

SIGLES DE FÀBRICA 

SÍMBOL DE LA CLASSE DE L’ACER. 

Assaig a la recepció. No serà necessari sempre que les característiques a la recepció compleixin l’apartat 
anterior. 

 

FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT 

Vistes les característiques concretes d’aquesta obra, s’utilitzarà únicament formigó per armar prefabricat 
en central, rebutjant qualsevol altre de diferent procedència. 

TIPUS I CONTROL D’ASSAIG. 

CONTROL D’APRECIACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES A LA RECEPCIÓ. 

CONTROL DE FULL DE SUBMINISTRAMENT. 

CONTROL DEL TEMPS TRANSCORREGUT ENTRE LA FABRICACIÓ I LA POSADA DE L’OBRA DE FORMIGÓ. 

ASSAIG DE CONSISTÈNCIA. 

ASSAIGS PREVIS: 

PER A FORMIGÓ DE CENTRAL SERVIT AMB ADDICIONS. SÓN SEMPRE OBLIGATORIS. 

ASSAIGS DE CONTROL: 

SERÀ PRECEPTIU COM A MÍNIM A NIVELL REDUÏT. 

CONTROL ESTADÍSTIC: 

A l’igual que l’anterior serà preceptiu com a mínim el control estadístic a nivell reduït. 
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CONCLUSIÓ 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest programa de control de 
qualitat, per a que pugui servir de base a la realització del control de qualitat de les obres. 

 

Les Franqueses del Vallès, desembre 2019 

EL TÈCNIC 
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6.-ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. 

El present Estudi de Seguretat i Salut, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del 
Projecte d’Urbanització del Sector R “Can Garriga” de Les Franqueses del Vallès, i es redacta 
d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 
1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

2. SITUACIÓ DE LES OBRES. 

Les obres a les que fa referència el present Estudi de Seguretat i Salut, desenvolupa la 
problemàtica especifica de les obres a realitzar als carrers Mercè, Til·lers, Carrer A, B i C, Sagrera 
i Joan Maragall de les Franqueses del Vallés.  

3. PROMOTOR. 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés, amb domicili a carretera 
de Ribes núm. 2. 08520 Corró d’Avall, Les Franqueses del Vallès , que és qui encarrega la 
redacció del present  Estudi de Seguretat i Salut. 

4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Jordi Codina Font, enginyer tècnic industrial, 
col·legiat número 11.835 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

El projecte contempla la urbanització complerta del Sector R “Can Garriga” del Pla Parcial 
homònim. Les obres contemplen l’enderroc dels habitatges existents, el moviments de terres per 
la formació d’explanada i zones verdes,  la pavimentació dels carrers; la implantació de xarxa 
de clavegueram separativa; xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED; renovació de la xarxa 
d’abastament; xarxes elèctriques, telefòniques i de gas.   

Es d’especial importància l’existència de cobert de fibrociment en les edificacions existents, 
que cal retirar. 



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                165                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

Es preveu una durada màxima d’execució dels treballs de 8 mesos. 

7. NOMBRE DE TREBALLADORS. 

Es preveu una mitjana de 10 treballadors, amb un màxim de 15 treballadors. 

8. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (INSTAL·LACIONS). 

8.1. INTRODUCCIÓ. 

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 
posteriors de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora 
per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’ octubre, per 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, 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 de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant  l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla i en poder del /la Coordinador/a de Seguretat. 

Tant mateix es recorda que, segons l’art.15è del Reial Decret, els contractistes i sot-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 competent  haurà d’incloure el 
Pla de Seguretat i Salut i l’haurà de realitzar cada contractista principal de l’obra. 

El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra a qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, 
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podrà aturar l’obra parcialment  o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista , sot-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 sot-contractistes (art.11è). 

 

8.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’art.15è de la “Llei de Prevención de Riesgos Laborables (Llei 31/1995, de 8 de novembre)” 
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’elecció de l’emplaçament dels  llocs i àrees de treball, tenint en  compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies zones de desplaçament  o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 El manteniment , el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La determinació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’ emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

 L’ adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu  que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

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

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

Els  principis d’acció preventiva  establerts a l’article 15è de la  Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures  que integren el deure general de prevenció.  

D’acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos. 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 Combatre els riscos a l’origen. 

 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs  de treball , l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el  treball monòton i  repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

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

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

 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5. Podran concretar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

8.3. COMPLIMENT DEL R.D. 396/2006, DE 31 DE MARÇ SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT.  

INTRODUCCIÓ.  

En aquest Estudi de Seguretat i Salut,  s’estableixen les previsions respecte a la prevenció dels 
riscs d’exposició al amiant, derivats dels treballs de demolició de construccions on existeixi 
amiant o materials que el continguin, i a tots els treballs o activitats que impliquin el risc de 
despreniment de fibres d’amiant, per la existència i proximitat de materials amb contingut en 
amiant, que servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 396/2006 de 31 de març, sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 

VALOR LÍMIT AMBIENTAL D’EXPOSICIÓ DIÀRIA.  

Els empresaris hauran d'assegurar-se que cap treballador està exposat a una concentració 
d’amiant en l'aire superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de 0,1 fibres per 
centímetre cúbic mesurat com una mitjana ponderada en el temps per a un període de vuit 
hores. 

Tot i així, cal tenir en compte que el valor límit d'exposició laboral per a l'amiant no s’ha de 
considerar com un valor que garanteixi la protecció de la salut, ja que no s'ha pogut 
determinar el nivell per sota del qual l'exposició a amiant no comporta cap risc de càncer, per 
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tant, encara que no es superi el VLA-ED, seran necessàries mesures preventives i accions 
destinades a reduir l'exposició a un nivell tan baix com sigui possible tècnicament.  

 

AVALUACIÓ I CONTROL DE L’AMBIENT DE TREBALL.  

Abans d'iniciar qualsevol treball amb risc d’exposició a l’amiant s'ha de realitzar una avaluació 
d'aquest risc, que serà inclosa en el pla de treball. Aquesta avaluació prèvia, serà la base per a 
les decisions relatives a les mesures preventives a adoptar, així com per al disseny dels 
procediments de treball que l'empresa utilitzarà, i que s'indicarà en els plans de treball 
corresponents. 

Les concentracions de fibres d'amiant en aire es mesuraran sempre que una activitat es realitzi 
per primera vegada i com més aviat millor una vegada iniciats els treballs corresponents a la 
mateixa. A partir de les concentracions mesures es calcularan les exposicions diàries (ED) dels 
treballadors i es compararan amb el valor límit (VLA-ED):  

ED = concentració calculada x temps (hores) / 8 

La norma UNE-EN 689:1996, per a Atmosferes de treball, que estableix les directrius per a la 
avaluació de la exposició per inhalacions d’agents químics, indica que com a mesura 
orientativa que:  

- Si l'ED <25% del VLA, la següent mesura es realitzi a les 64 setmanes.  

- Si l'ED està entre el 25% i el 50% del VLA, la següent mesura es realitzi a les 32 setmanes.  

- Si ED> 50% del VLA, la següent mesura es realitzi a les 16 setmanes.   

Les avaluacions de riscos hauran d'efectuar-se per personal qualificat per a l'exercici de 
funcions de nivell superior i especialització en Higiene Industrial, d'acord amb el que estableix el 
capítol VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.  

L'anàlisi (recompte de fibres) d'amiant només podrà realitzar-se per laboratoris especialitzats, 
degudament reconeguts per l'autoritat laboral corresponent, de la seva comunitat autònoma. 

 

MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ. 

En totes les activitats que generin un risc d’exposició dels treballadors a fibres procedents 
d’amiant, s’hauran d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives de prevenció necessàries 
per tal de reduir al mínim el valor d’exposició:  

Mesures tècniques de prevenció 

a) Els procediments de treball s’hauran de concebre de manera que no produeixin fibres 
d'amiant o, si això resultés impossible, que no hi hagi dispersió de fibres d'amiant en l'aire.  
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b) Les fibres d'amiant produïdes s'eliminaran, en les proximitats del focus emissor, 
preferentment mitjançant la seva captació per sistemes d'extracció, en condicions que no 
suposin un risc per a la salut pública i el medi ambient.  

c) Tots els locals i equips utilitzats hauran d'estar en condicions de poder-se netejar i 
mantenir eficaçment i amb regularitat. 

d) L'amiant o els materials de què es desprenguin fibres d'amiant o que continguin amiant 
hauran de ser emmagatzemats i transportats en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes 
reglamentàries que indiquin que contenen amiant.  

e) Els residus s’hauran d'agrupar i transportar fora del lloc de treball el més aviat possible, 
en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes que indiquin que contenen amiant, per al seu 
tractament com a residus perillosos. 

f) La utilització dels equips de protecció individual de les vies respiratòries no podrà ser 
permanent i el seu temps d'utilització per a cada treballador ha de limitar al mínim estrictament 
necessari sense que en cap cas es puguin superar les quatre hores diàries. 

g) S'utilitzaran exclusivament eines manuals. Queda expressament prohibida la utilització 
d'eines de tall automàtiques.  

h) Com a norma general, no es trencaran les peces de fibrociment, sinó que es 
desmuntaran manualment. En casos excepcionals, si no fos possible el seu desmuntatge, 
s’humidificaran amb SIKA LATEX, es plastificaran i es trencaran mentre s'aspira de manera 
simultània per captar les fibres d'amiant que es poguessin haver emès.  

i) Totes les eines utilitzades es netejaran a l'acabar el treball mitjançant aspiradors o draps 
humits que es tractaran com a residu d'amiant.  

Mesures organitzatives de prevenció 

a) El nombre de treballadors exposats o que puguin estar exposats a fibres d'amiant o de 
materials que el continguin hauran de ser el mínim indispensable. 

b) No es realitzaran hores extraordinàries ni es treballarà per sistema d'incentius.  

c) Quan es superi el valor límit d’exposició, s’aturaran els treballs, fins a que s’identifiquin les 
causes i es prenguin el més aviat possible les mesures adequades per a la seva reducció. 

d) Els llocs de treball hauran de complir: 

a. Estaran clarament delimitats i senyalitzats per panells i senyals, de conformitat amb la 
normativa en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

b. No podran ser accessibles a altres persones que no siguin aquelles que, per raó del seu 
treball o de la seva funció, hagin de treballar o actuar-hi,  

c. Estarà prohibit beure, menjar i fumar. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE LES VIES RESPIRATÒRIES.  

Segons el Reial Decret 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, en particular a les vies 
respiratòries, tots els treballadors de l’obra, en operacions amb risc d’inhalació d’amiant, 
hauran de fer servir, obligatòriament, els següents equips de protecció individual: 

- Bussos, d'un sol ús, confeccionats en teixit PROPGUARD (Indutex) o similar, específics per 
a treballs amb amiant. Aquests vestits tindran propietats antiadherents i no han de tenen 
botons, butxaques ni obertures, segons la norma UNE-EN 1149, i estaran homologats amb el 
marcatge CEO120, essent del tipus 5 (impermeables a la penetració de partícules i fibres 
d'amiant). Els bussos han d’incloure cobriment pel cap i les mànigues i els baixos dels pantalons 
han de disposar de mitjans elàstics per al seu correcte ajustament.  

- Semi-màscares dotades de filtres mecànics. Aquestes màscares hauran de ser del tipus 
3M de la sèrie 6.000 o similar homologades, amb la norma europea EN140. 

- Els filtres que s'utilitzin en les semi-màscares seran del tipus 3M de la sèrie 2000 (Filtres 2.135 
P3) o similars, específics per a partícules, segons la Norma Europea EN 143. 

- Els EPI's no rebutjables (botes de seguretat, màscares, cascs, es netejaran en acabar el 
treball.  

Els EPI's respiratoris es trauran a la dutxa. Les màscares es netejaran mitjançant rentat amb 
aigua, que posteriorment serà filtrada abans de ser abocada a la xarxa, i la resta dels EPI's 
mitjançant aspiració amb equips dotats amb filtres absoluts. La neteja es farà a la sala de brut 
de l'equip.  

- Quan es treballi en alçada és obligatori l'ús de anticaigudes homologat.  

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE DEL PERSONAL I PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  

Les instal·lacions sanitàries compartimentar constituint una unitat de descontaminació la 
complexitat del qual vindrà determinada en funció del nivell d'exposició esperat.  

La unitat de descontaminació constarà com a mínim de tres compartiments o mòduls: 

- Vestidor net 

- Sala intermèdia de amb dutxes 

- Vestidor brut (sala de descontaminació) 
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El procediment diari del personal que realitzi aquests treballs serà el següent:  

- A l'inici del treball, els operaris entraran al vestidor net on substituiran la seva roba de 
carrer per la roba de treball homologada. 

- Calçats amb sabatilles de goma recolliran la tovallola i el sabó i la dipositaran en les 
dutxes. Recollint a continuació la màscara, col·locant un filtre nou i es posaran els guants de 
làtex.  

- En el vestuari de brut (sala de descontaminació), es col·locaran la resta d'equip, botes i 
guants.  

- Un cop ja estiguin totalment equipats passaran directament del vestuari a l'àrea 
delimitada dels treballs.  

- En acabar els treballs es traslladen a la sala de brut (sala de descontaminació) on es 
aspiraran amb tot el vestuari utilitzat, emprant una aspiradora amb filtres tipus HEPA o similar, 
per a continuació treure-se'l i introduir-lo en les bosses adequades per al seu tractament com a 
residus.  

- A continuació es renten els guants de goma externs, i se'ls trauran.  

- Amb la protecció respiratòria col·locada, l'operari es dutxa, rentant bé la màscara, per 
anar finalment al vestidor net col·locar la roba del carrer.  

En el cas que durant la jornada laboral es intercali un descans, serà obligatori realitzar tot el 
procés descrit anteriorment.  

 

PLA DE TREBALL.  

Abans del començament de cada treball amb risc d'exposició a l'amiant, l'empresari haurà 
d'elaborar un pla de treball, que haurà de preveure, en particular, el següent:  

a) Descripció del treball a realitzar amb especificació del tipus d'activitat que correspongui: 
demolició, retirada, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc.  

b) Tipus de material a intervenir indicant si és friable (amiant projectat, calorifugats, panells  
aïllants, etc.) o no friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.), i en el seu cas la forma de presentació  
del mateix en l'obra, indicant les quantitats que es manipularan d'amiant o de materials que el 
continguin.  

c) Ubicació del lloc on s'hauran d'efectuar els treballs.  

d) La data d'inici i la durada prevista del treball.  



                      AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES  

EXP. 17/5814                                                172                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

e) Relació nominal dels treballadors implicats directament en el treball o en contacte amb el 
material que conté amiant, així com categories professionals, oficis, formació i experiència de 
aquests treballadors en els treballs especificats.  

f) Procediments que s'han d'aplicar i les particularitats que es requereixin per a l'adequació de 
aquests procediments al treball concret a realitzar.  

g) Les mesures preventives previstes per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant en 
l'ambient i les mesures adoptades per limitar l'exposició dels treballadors a l'amiant.  

h) Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors, especificant les característiques i el 
nombre de les unitats de descontaminació i el tipus i mode d'ús dels equips de protecció 
individual.  

i) Mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin en el lloc  

on s'efectuï el treball i en la seva proximitat.  

j) Les mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què estan exposats i les 
precaucions que s'hagin de prendre. 

k) Les mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent indicant  

empresa gestora i abocador.  

l) Recursos preventius de l'empresa indicant, en cas que aquests siguin aliens, les activitats 
concertades.  

m) Procediment establert per a l'avaluació i control de l'ambient de treball d'acord amb el que 
preveu aquest Reial decret. 

Pla de treball genèric, per a operacions de curtes durades: 

Quan es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables 
amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació, l'empresari pot substituir 
la presentació d'un pla per cada treball per un pla únic, de caràcter general, entenent-se com 
operació de curta duració aquella que compleix les següents condicions: 

- Es pot fer en un dia laboral.  

- El nombre d'hores/home és d'un màxim de 16.  

- La quantitat de fibrociment retirat és igual o inferior a 100 m2 de plaques de fibrociment, o el 
seu equivalent en altres elements de fibrociment (baixants, dipòsits, cumbreres, canals, etc.) 

 

INSCRIPCIÓ AL RERA. 
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Totes les empreses que hagin de realitzar activitats o operacions amb risc d’exposició d’amiant 
hauran d’acreditar la seva inscripció en el Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA) 
degudament autoritzada pels òrgans corresponents de l'autoritat laboral del territori on 
pertanyin les seves instal·lacions principals, segons l'article 18 del RD 396/2006. 

 

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS.  

Els treballadors que intervinguin en treballs amb risc d'exposició a amiant han de rebre  

la formació adequada que els capaciti per a l’acompliment de les seves tasques, assegurant el 
coneixement dels riscos i l'aplicació correcta de els procediments de treball, així com de les 
mesures de prevenció a adoptar tant per al seu pròpia protecció com per la d'altres persones.  

La formació serà teòrica i pràctica, centrada específicament en el lloc de treball o funció  

de cada treballador. Aquesta formació es repetirà periòdicament i sempre que canviï el tipus 
de activitat realitzada. El programa inclourà, com a mínim: 

a) Les propietats de l'amiant i els seus efectes sobre la salut, inclòs l'efecte sinèrgic del 
tabaquisme;  

b) Els tipus de productes o materials que puguin contenir amiant;  

c) les operacions que puguin implicar una exposició a l'amiant i la importància dels mitjans 
de prevenció per minimitzar l'exposició;  

d) Les pràctiques professionals segures, els controls i els equips de protecció;  

e) La funció, elecció, selecció, ús apropiat i limitacions dels equips respiratoris;  

f) Si s'escau, segons el tipus d'equip utilitzat, les formes i mètodes de comprovació del 
funcionament dels equips respiratoris;  

g) Els procediments d'emergència;  

h) Els procediments de descontaminació;  

i) L’eliminació de residus;  

j) Les exigències en matèria de vigilància de la salut. 

 

INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS.  

L'empresari, haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè els treballadors i els seus 
representants rebin informació detallada i suficient sobre:  
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a) Els riscs potencials per a la salut deguts a una exposició a la pols procedent de l'amiant o de 
materials que el continguin;  

b) Les disposicions contingudes en el Reial Decret 396/2006 i, en particular, les relatives a les 
prohibicions i a l'avaluació i control de l'ambient de treball;  

c) Les mesures d'higiene que han de ser adoptades pels treballadors, així com els mitjans que 
l'empresari ha de facilitar amb aquesta finalitat;  

d) Els perills especialment greus de l'hàbit de fumar, atesa la seva acció potenciadora i 
sinèrgica amb la inhalació de fibres d'amiant;  

e) La utilització i obligatorietat, si escau, de la utilització dels equips de protecció individual  

i de la roba de protecció i el correcte ús i conservació dels mateixos;  

f) Qualsevol altra informació sobre precaucions especials adreçades a reduir al mínim 
l'exposició l'amiant. 

 

 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS TREBALLADORS. 

L'empresari garantirà una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors  

en relació amb els riscos per exposició a amiant, realitzada per personal sanitari competent, 
segons determinin les autoritats sanitàries en les pautes i protocols elaborats, segons l'article 37.3 
del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.  

Aquesta vigilància serà obligatòria en els supòsits següents:  

a) Abans de l'inici dels treballs d’exposició a l’amiant, inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial 
Decret 396/2006, de 31 de març, per tal de determinar des del punt de vista mèdic-laboral, 
la seva aptitud específica per a treballs amb risc per amiant.  

b) Periòdicament, tot treballador que estigui o hagi estat exposat a amiant en l'empresa, es 
sotmetrà a reconeixements mèdics amb la periodicitat determinada, per la normativa 
vigent. 
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8.4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a  continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir  especial  cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
de edificacions veïnes i tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Tant mateix , els riscos 
relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

MITJANS I MAQUINARIA. 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

Caiguda de la càrrega transportada. 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Contactes  elèctrics directes o indirectes. 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

TREBALLS PREVIS. 

Interferències amb Instal·lacions  de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Bolcada de piles de materials. 

Riscos derivats de l’ emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  
químiques). 

ENDERROCS. 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
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Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Projecció de particulars durant els treballs. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

Caiguda de materials agressius. 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Fallida de l’estructura. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Acumulació i baixada de runes. 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS. 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament  públic (aigua, llum, gas...). 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

Cops i ensopegades. 

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

Caiguda de materials, rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Riscos derivats del desconeixement de sòl a excavar. 

FONAMENTS. 

Interferències amb  Instal·lacions de subministrament públic (aigua. Llum, gas...). 

Projecció de partícules durant els treballs. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements  provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

Contactes amb materials agressius. 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció , pous i rases. 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
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Contactes elèctrics directes o indirectes. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Fallides d’encofrats. 

Fallides de recalçaments. 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Bolcada de piles de material. 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials ( temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

ESTRUCTURES 

Caigudes d’alçada. 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes d’objectes per desplom. 

Caiguda d’objectes per manipulació. 

Cops, talls i erosions produïdes per màquines i eines de treball. 

Punxades. 

Cremades.  

Electrocucions. 

Torçades i traumatismes. 

Projecció de partícules durant els treballs. 

Aixafaments. 

Atrapaments per o entre objectes i màquines. 

Bolcada de la maquinària. 

Atropellaments i cops produïts pels vehicles utilitzats. 

Interferències amb línies aèries elèctriques. 

Exposició a temperatures extremes. 

RAM DE PALETA. 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Projecció de partícules durant els treballs. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

Contactes amb materials agressius. 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 
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Bolcada de piles de material. 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials ( temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

COBERTA. 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament  públic( aigua, llum, gas...). 

Projecció de partícules durant els treballs. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

Contactes amb materials agressius. 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda  de materials , rebots. 

Ambient excessivament sorollós. 

Sobre esforços per postures  incorrectes. 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Caigudes de pals i antenes 

Bolcada de piles de material. 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials( temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

REVESTIMENTS I ACABATS. 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Projecció de partícules durant els treballs. 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

Contactes amb materials agressius. 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de materials, rebots. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Bolcada de piles de material. 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

INSTAL·LACIONS. 

Interferències amb  Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

Talls i punxades. 

Cops i ensopegades. 

Caiguda de material, rebots. 
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Emanacions  de gasos en obertures de pous morts. 

Contactes elèctrics directes o indirectes. 

Sobre esforços per postures incorrectes. 

Caigudes de pals i antenes. 

 

8.5. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D. 1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment  greus de sepultament , enfonsament o caiguda d’ 
alçada, 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 rics d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants  pels quals la normativa especifica obligui a la 
delimitació de zones  controlades o vigilades. 

4. Treballs  en la proximitat de línies elèctriques  d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin  a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs  que suposin moviments de terres 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

8.6. MESURES DE PREVENCIÓ  I PROTECCIÓ. 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives  en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’ altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent.  

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir, en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

MESURES DE  PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra 

Senyalització de les zones de perill 
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Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació  amb els vials exteriors 

Deixar una zona  lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o  topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Els elements de les Instal·lacions  han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

Muntatge de grues fet per una empresa  especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació de radi d’acció, frenada, blocatge, etc... 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

Comprovació de  l’adequació  de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, 
edificacions veïnes) 

Comprovació d’ apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

Utilització de paviments antilliscants 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes ( xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altres 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

Utilització de calçat de seguretat 

Utilització de casc homologat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització  del 
qual serà obligatòria 

Utilització de guants  homologats  per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients  excessivament sorollosos 

Utilització de mandils 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill 
d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
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Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit  pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles  tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol 
edificacions veïnes) 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 

8.7. TRACTAMENTS DE RESIDUS 

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

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

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. 

 

8.8. 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 
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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. 

8.8.1. 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, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

8.8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentació de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància opreparat 
perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius 
i la prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

8.9. PRIMERS AUXILIS. 

Es disposarà d’una  farmaciola amb el  contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en  lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació 
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

 

8.10. FORMACIÓ. 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
de fer servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat , es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. Cada empresa ha d’acreditar que el seu 
personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

 

8.11. PLA DE SEGURETAT. 

En compliment de l’article 7 del Reial  decret  1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat  i salut i adaptarà aquest Estudi de seguretat i salut, 
als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat  i salut en execució d’obra i,  juntament amb l’aprovació 
del coordinador, el contractista haurà de realitzar l’apertura del centre de treball. 

  Les Franqueses del Vallès, desembre 2019 

  EL TÈCNIC 
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9. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 

9.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra  

Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a 
la realització de les obres, procedint a:  

- L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de tràfic, accessos 
a l'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols.  

- Realització de les escomeses provisionals de l'obra.   

- Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar   

- Reserva i condicionament d'espais per apilament de materials paletitzats i a munt, tal com 
es grafia en els plànols.   

- Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions dibuixades 
en els plànols.   

- Acotament de les zones de treball i reserva d'espais.   

- Senyalització d'accessos a l'obra.  

Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'establiran les instruccions de seguretat per a la circulació de 
les persones per l'obra:  

- Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per a circular per la mateixa, deurà conèixer 
i complir aquestes normes, independentment de les tasques que vagin a realitzar.  

- Aquestes normes deuran estar exposades en l'obra, perfectament visibles en l'entrada, així 
com en els vestuaris i en el tauler d'anuncis. Els recursos preventius de cada contractista o 
en defecte d'això els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en 
l'obra, deuran lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent 
autònoms, subcontractes i subministradors). D'aquest lliurament deurà deixar-se constància 
escrita.   

 

NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER OBRA  

- No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.  

-  Només podran ser autoritzats a obra aquells treballadors i màquines validats per/per la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut en fase d’Execució. 

- Utilitzi per a circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de 
protecció en correcte estat.   
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- En cas de realitzar algun treball amb eines o materials que puguin caure, el calçat deurà 
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes.  

Recordi que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva 
efectivitat  

- No camini per sobre dels enderrocs (podria sofrir una torçada, una ensopegada, una 
caiguda, clavar-se una tatxa, ...).  

- No trepitgi sobre taulons o fustes en el sòl. Podria tenir algun clau i clavar-se'l.   

- Respecti els senyals. En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti creuar-
la. Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit.   

- Faci sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra. No llevi o inutilitzi en cap 
concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-lo consultat amb els recursos preventiu.   

- Només sota la supervisió del/la Coordinador/a de Seguretat es pot modificar una 
protecció. Si troba alguna protecció en mal estat o malament col·locada, adverteixi'l 
immediatament als recursos preventius.   

- Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la 
provocació d'un accident.   

- En cas trobar-se obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 
operaris treballant sobre ells), esquivi'ls canviant de camí. Envoltar-lo és preferible a sofrir o a 
provocar un accident.   

- Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, faci'l utilitzant les clavilles mascle/femella 
adequades per a la seva connexió. Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos 
preventius, aquesta és una de les seves funcions.  

 

RISCOS: 

- Interferències amb Instal·lacions  de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l’ emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  químiques). 
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9.2. Mitjans auxiliars previstos per a l'execució d'obra  

Es detalla a continuació, la relació de mitjans auxiliars empleats en l'obra que compleixen les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la 
seva reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en 
esta obra.  

En el capítol d'Equips Tècnics es detallen, especificant per a cada un la identificació dels riscs 
laborals durant la seva utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir tals riscos.  

 

Mitjans auxiliars  

Bastides de cavallets 

Escala de mà 

Puntals  

Plataformes elevadores autopropulsades 

Contenidors  

Baixants d'enderrocs   

Carretó o carretó de mà   

 

9.3. Maquinària prevista per a l'execució de l'obra  

S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària emprada en l'obra, que compleix les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la 
seva reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en 
esta obra.  En el capítol d'Equips Tècnics es detallen especificant la identificació dels riscs laborals 
que pot ocasionar la seva utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscs en relació amb l'entorn de 
l'obra en què es troben.  

Maquinària d’obra 

Maquinària d’elevació 

Camió grua descàrrega  

Plataforma de tisores  

Plataforma telescòpica  

Maquinària de transport  

Camió transport   
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Petita maquinària  

Serra circular 

Vibrador  

Talladora material ceràmic  

Radials elèctriques  

Soldadura elèctrica  

Soldadura oxiacetilènica  

Eines portàtils manuals 

 

MITJANS I MAQUINARIA. 

RISCOS: 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés ( escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes  elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

9.4. Serveis provisionals 

A peu d'obra, no hi ha cap servei, però s’haurà de garantir el subministrament d’aigua, el 
subministrament elèctric i la connexió per a telèfon. 

 

9.5. Unitats constructives i els seus riscos 

Com a mesures generals per a totes les fases d’obra s’han de complir: 

 

 Ús d’EPI’s per a tota persona autoritzada i dins del recinte de l'obra. 

 Ordre i neteja en tots els espais de treball. 

 Els treballadors han d'estar formats i informats sobre treballs i els seus riscos. 
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 En cap cas, podrà quedar un treballador sol en l'obra. 

 No es treballarà en la mateixa vertical d'altres treballs. 

 Els conductors han d'estar autoritzades i complir la normativa d'ús de la màquina. 

 Cap treballador pot romandre sota el radi o vol d'acció de les màquines. 

 Tots els talls han d'estar correctament il·luminats per a l'execució dels treballs. No serà 
inferior a 100 lux mesurats a 2 metres del ferm. 

 Si a causa d'afectacions climatològiques adverses no es poden desenvolupar els treballs 
amb normalitat, aquests es paralitzaran i s'informarà a la DF i a la CSS. 

 Totes les màquines han d'estar en correcte estat i disposar de les revisions indicades i de la 
senyalització lumínica i sonora. 

 Solament poden accedir a obra les persones expressament autoritzades per a això. 

 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 

 

9.5.1. Instal·lació Provisional Eléctrica 

Prèvia petició de subministrament a l'empresa indicant el punt de lliurament de subministrament d'energia 
elèctrica, es procedeix al muntatge de la instal·lació provisional de l'obra. 

Se situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador general de tall automàtic, 
interruptor omnipolar i protecció contra faltes a terra i sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant interruptors 
magnetotérmicos i diferencial de 300 m.A. El quadre estarà construït de manera que impedeixi el contacte 
amb els elements sota tensió. 

D'aquest quadre sortiran circuits secundaris d'alimentació als quadres secundaris per a alimentació a grua, 
muntacàrregues, grueta, vibrador, etc. dotats d'interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, 
estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

Finalment, del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris on es connectaran 
les eines portàtils en els diferents talls. Aquests quadres seran d'instal·lació mòbil, segons les necessitats de 
l'obra i compliran les condicions exigides per a instal·lacions d'intempèrie, estant col·locats estratègicament, a 
fi de disminuir en tant que sigui possible el nombre de línies i la seva longitud. 

Tots els conductors i empleats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000 V. 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres haurà d'ajustar-se al que es disposa en la seva 
normativa especifica. 

Les instal·lacions hauran de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no comportin cap perill 
d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos 
d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de tenir en compte el 
tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 
persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 

Hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en 
l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 

Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran d'estar localitzades, verificades i 
senyalitzades clarament. 

Quan existeixen línies d'estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l'obra serà necessari 
desviar-les fos del recinte de l'obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o 
avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. 
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En cas que vehicles de l'obra haguessin de circular sota l'estesa s'utilitzaran una senyalització d'advertiment i 
una protecció de delimitació d'altura. 

 

• 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 _). A l’iniciï de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

• Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 
mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 
vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs, d’endolls, mai amb regletes de connexió, 
retorciments i 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 per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

• Connexions de corrent 
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− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

• Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 
persones. 

• Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe 
II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

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

 

 

RISCOS 
- Caigudes d’alçada 

- Descàrregues elèctriques d’orígen directe o indirecte 

- Caigudes al mateix nivell 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el contrari 
amb aparells per a aquest efecte. 

- Els conductors, si van pel sòl, no seran trepitjats ni es col·locaran materials sobre ells; en 
travessar zones de pas estaran protegits adequadament. 

- En la instal·lació d'enllumenat estaran separats els circuits de tanca, accés a zones de treball, 
escales, magatzems, etc.  

- Els aparells portàtils seran estancs a l'aigua i convenientment aïllats. 
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- Els llums per a enllumenat general i els seus accessoris se situaran a una distància mínima de 
2,50 m del sòl o pis; les que es poden aconseguir amb facilitat estaran protegides amb una 
coberta resistent. 

- Existirà una senyalització prohibint-se l'entrada a persones no autoritzades als locals on estigui 
instal·lat l'equip elèctric. 

- Es substituiran les mànegues immediatament que presentin alguna deterioració de la capa 
aïllant de protecció. 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 
Manetniment periòdic de l’estat de les mànegues, presses a terra, endolls, quadres, distribuïdors, etc. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Casc. 

- Guants aïllants. 

- Comprovador de rensió. 

- Eines manuals amb aïllament. 

- Botes aïllants. 

- Perxes aïllants, tarimes i catifetes. 

-  

9.5.2. 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. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 

 

9.5.3. Desmuntatge i retirada de materials amb Fibrociment 

Els treballs de desmuntatge manual de materials amb contingut d’amiant, consisteixen en el 
desmuntatge manual de plaques de coberta, els diferents tipus de subjecció, amb projectat de 
poliuretà i amb tela asfàltica i els diferents tipus d’accessoris amb contingut en amiant: remats de 
cumbreres, xemeneies, cantoneres, baixants, dipòsits, jardineres, canalons i baixants o altres tipus 
d’elements. 

A continuació es descriu la metodologia per a la retirada manual dels diferents materials que es 
presenten amb contingut en amiant: 

Plaques de cobertes subjectes amb ganxos. Desmuntatge sobre la coberta:  

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, escala homologada 
o bastides homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es donaran els ganxos utilitzant una clau anglesa, o es tallaran amb cisalla.  

- Les plaques alliberades es baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador 
telescòpic o una plataforma elevadora, realitzant el tràfec de les plaques sobre la coberta 
manualment, fins al punt de descàrrega definit a la coberta.  
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- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

Plaques de cobertes subjectes amb ganxos. Desmuntatge per sota de la coberta o des de 
plataforma elevadora: 

- S'hauria d'accedir a les plaques amb l'ajuda d'una plataforma elevadora, o si no, bastides 
homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es tallaran els ganxos amb cisalla.  

- Les plaques alliberades es baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador 
telescòpic o una plataforma elevadora.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

Plaques de cobertes recobertes per sobre amb poliuretà:  

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, escala homologada 
o bastides homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es tallarà el poliuretà projectat per la zona dels ancoratges i per la unió entre les plaques, per 
a després extreure'l. Per a ells s'utilitzarà una piqueta.  

- Es donaran els ganxos utilitzant una clau anglesa, o es tallaran amb cisalla.  

- Es donaran les plaques amb l'ajuda d'una palanca tipus pota de cabra, les plaques 
alliberades es baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador telescòpic o 
una plataforma elevadora, realitzant el tràfec de les plaques sobre la coberta manualment, 
fins al punt de descàrrega definit a la coberta.  

- Si durant el desmuntatge es trenquessin plaques, simultàniament al desmuntatge s’aspirarà 
amb una aspiradora proveït de filtres HEPA, el més a prop possible a la zona de treball per 
captar les fibres d'amiant que es puguin haver emès.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball.  
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Plaques de cobertes recobertes per sota amb poliuretà:  

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, bastides 
homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es tallarà el poliuretà projectat per la zona dels ancoratges i per la unió entre les plaques, per 
a després extreure'l. Per a ells es fa servir una piqueta.  

- Es tallaran els ganxos utilitzant una cisalla.  

- Es donaran les plaques amb l'ajuda d'una palanca tipus pota de cabra, les plaques 
alliberades es baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador telescòpic o 
una plataforma elevadora, realitzant el tràfec de les plaques sobre la coberta manualment, 
fins al punt de descàrrega definit a la coberta.  

- Si durant el desmuntatge es trenquessin plaques, simultàniament al desmuntatge s’aspirarà 
amb una aspiradora proveït de filtres HEPA, el més a prop possible a la zona de treball per 
captar les fibres d'amiant que poguessin haver-se emès.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

  

Plaques de cobertes recobertes amb tela asfàltica: 

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, escala homologada 
o bastides homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es tallarà la tela asfàltica per la zona d'unió entre plaques amb un ganivet o similar.  

- Es donaran els ganxos utilitzant una clau anglesa, o es tallaran amb cisalla.  

- Les plaques alliberades es baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador 
telescòpic o una plataforma elevadora, realitzant el tràfec de les plaques sobre la coberta 
manualment, fins al punt de descàrrega definit a la coberta.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

Plaques subjectes amb claus: 

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, escala homologada 
o bastides homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  
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- Es s'extrauran els claus utilitzant unes alicates, o eina equivalent. Les plaques alliberades es 
baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador telescòpic o una plataforma 
elevadora.  

- Si no fos possible extreure els claus, s'utilitzarà una barra d'ungles per desclavat mitjançant 
palanca. Si durant el desmuntatge es trenquessin plaques, simultàniament al desmuntatge 
s’aspirarà amb una aspiradora proveït de filtres HEPA, el més a prop possible a la zona de 
treball per captar les fibres d'amiant que es puguin haver emès.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

Plaques subjectes amb cargols: 

- S'hauria d'accedir a la coberta mitjançant plataforma elevadora, o si no, escala homologada 
o bastides homologats.  

- S’impregnarà les plaques amb una substància aglutinant.  

- Es s'extrauran els claus utilitzant un tornavís, o eina equivalent. Les plaques alliberades es 
baixaran a cota zero de forma manual, utilitzant un manipulador telescòpic o una plataforma 
elevadora.  

- Si no fos possible extreure els cargols, s'utilitzarà una barra d'ungles per desclavat mitjançant 
palanca. Si durant el desmuntatge es trenquessin plaques, simultàniament al desmuntatge 
s’aspirarà amb una aspiradora proveït de filtres HEPA, el més a prop possible a la zona de 
treball per captar les fibres d'amiant que poguessin haver-se emès.  

- Les plaques es envoltaran en plàstics que estaran situats sobre palets de fusta, i seran 
precintats un cop embolicats.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

Cumbreres, xemeneies i cantoneres: 

- Es desmuntaran i es tractaran com a residu de manera similar a les plaques.  

 

Dipòsits, jardineres i similars: 

- Sempre que sigui possible, s'introduiran d'una peça dins de big-bags. 

- Si no fos possible, cal trencar-los. Per a això s'impregnaran amb una substància aglutinant., 
S'embolicaran amb plàstics, es trencaran en dos trossos i es paletitzar d'acord amb el 
procediment establert per el gestor homologat i es col·locaran a la Zona 
d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser retirats, per un transport 
autoritzat, l'abocador corresponent. Durant el trencament s’aspirarà la zona de trencament 
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amb un aspirador proveït de filtres HEPA per captar les fibres d'amiant que es puguin haver 
emès.  

- Posteriorment s’aspirarà la zona.  

 

Canalons i baixants: 

- S’impregnarà els canalons i les baixants amb una substància aglutinant.  

- Es tallaran els ancoratges amb una cisalla.  

- Els canalons i els baixants es desmuntaran manualment i es baixaran a cota zero de forma 
manual, utilitzant un manipulador telescòpic o una plataforma elevadora.  

- En cas de no ser possible el desmuntatge i tenir, com a última opció, de trencar aquestes 
peces, primer s'impregnaran de líquid aglutinant, s'embolicaran en plàstic, o es faran servir 
glove-bag's, i es procedirà a la ruptura, mentre s'aspira de forma simultània per captar les 
fibres d'amiant que es puguin haver emès.  

- La paletització es realitzarà d'acord amb el procediment establert per el gestor homologat i es 
col·locaran a la Zona d'emmagatzemament provisional que es designi, a l'espera de ser 
retirats, per un transport autoritzat, l'abocador corresponent.  

- Finalment, s’aspirarà la zona de treball. 

 

9.5.4. Enderrocs i Demolicions 

RISCOS:  

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de particulars durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Caiguda de materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 

- Atropellaments 

 

MESURES PREVENTIVES: 

- Neutralització d'escomeses d'instal·lacions. 

- Obturació del clavegueram i revisió de les zones a derrocar, comprovant que no existeix 
emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d'instal·lacions 



                     AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

EXP. 17/5814                                                197                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

que no procedeixin de les preses de l'edifici o solar, així com que s'han buidat tots els dipòsits i 
canonades. 

- Clos de l'element a derivar amb tanca, reixat o mur d' alçada no menor de 2 m. Clos a una 
distància de l'edifici no menor d'1,50 m. Quan dificulti el pas a tercers, es disposarà al llarg del 
tancament, llums vermelles a 1 m sobre el nivell de la calçada i amb una separació no major 
de 10 m i en les cantonades. 

- En façanes que donin a la via pública, s'emplaçaran apantallaments a una distància no menor 
de 2 m en previsió de caigudes d'objectes des dels nivells superiors de la demolició tals com a 
xarxes, lones o mènsules rígides, així com una pantalla o marquesina inclinada i rígida, que 
reculli els enderrocs o eines que puguin caure.  

- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per la demolició, com a 
boques de reg, tapes i embornals d'embornals, arbres, fanals, etc.  

- Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant els treballs. 

- Ha de comprovar-se que, després de l'eliminació i descàrrega de parts demolides, no s'ha 
danyat directament per trencament les parts a conservar. 

- En suspendre els treballs, no han de quedar parts en equilibri inestable. En cas d'impossibilitat 
material, s'aïllarà mitjançant obstacles físics i se senyalitzarà la zona susceptible de desplomi. 

- Realitzada la demolició, s'efectuarà una revisió general de les lesions ocasionades en les 
construccions circumdants (edificacions mitgeres, embornals, arquetes, pous, col·lectors, serveis 
urbans i línies afectades), restituint-les a l'estat previ a l'inici dels treballs. 

- Al costat de l'equip de oxicorte i en cadascuna de les cabines de la maquinària utilitzada en la 
demolició es disposarà d'un extintor. 

- Excepte casos excepcionals de llums entre forjats superiors a 4 m no caldrà en demolicions de 
les divisions interiors, l'ocupació de bastides d'estructura tubular. Si l'alçada de treball supera els 
4 m s'hauran de disposar les bastides recolzades completes, amb plataforma de treball i 
baranes segons reglamentació en vigor, rodes amb enclavaments i dorments de repartiment 
de càrregues a la seva base i “jabalconado” d'estabilitat. 

 

  Demolició amb tècniques especials 

- En enderrocs per voladura, el perímetre de seguretat vindrà donat per la previsible paràbola 
de caiguda de les restes projectades per l'explosió més un 25%, afegit com a marge de 
seguretat. 

- En les demolicions amb ocupació d'explosius l as característiques i el manteniment dels equips 
i productes emprats s'ajustaran a l'estipulat per als mateixos en les Normes UNEIX, Reglaments 
d'Explosius i Directives de la CEE. 

- L'empresa demoledora haurà de justificar anticipadament el tipus d'explosius a utilitzar i les 
seves afectacions en un document oficial. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i 
circulacions dins de l'obra. 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

 

  Demolicions Manuals 

Demolició manual de tancaments i parets divisòries no portants, amb mitjans manuals i eines 
portàtils, cort o picat de bigues de coberta mitjançant el posicionament d'operaris a les zones 
estables de l'estructura o amb l'ajuda de mitjans auxiliars d'elevació, enderrocs de paviments i 
revestiments, amb retirada i desmuntatge d'instal·lacions, retirada de tots els productes no petris 
(draps, fustes, plàstics, etc...) i desconnexió de les façanes de l'edifici a enderrocar dels edificis 
adossats a mantenir. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Es picaran les parets perpendiculars a la mitgera fins a aproximadament, 40cm d'ample.  

- Es picaran els forjats i els revoltons que limiten amb la mitgera.  

- Els operaris hauran d'estar sempre en zones que no mostrin inestabilitat. La demolició manual fins 
a sòl planta primera. 

- La demolició es realitzarà primer de forma ascendent, eliminant les parets no estructurals i 
posteriorment de forma descendent enderrocant l'estructura (primer el forjat i després les parets 
estructurals juntament amb la façana).  

- Primer es demoliran els elements que sobresurten de l'estructura (balconades, mènsules, cornises, 
etc. ...).  

- A cada forjat es practicaran diversos forats d'un ample igual al del revoltó (a la separació de 
biguetes) i de llarg no inferior a 1,00 m per al pas d'enderrocs.  

- Els operaris treballaran sempre en nivell en cap cas es col·locaran per sota de l'element que 
s'estigui enderrocant.  

- Quan els operaris no treballin en la bastida i es trobin a una alçada superior 2m, utilitzaran cinturó 
de seguretat tipus arnés amb les assegurances en cables correctament fixats.  

- La circulació horitzontal per sobre de les zones a enderrocar es realitzarà sempre per zones que 
no mostrin inestabilitat.  

- Les bigues de fusta es tallaran pel seu cap, en el cas d'estar en mitgera, amb una serra de gasoil 
(no elèctrica) per tallar fusta.  

- La cadena de la serra s'utilitzarà amb les dents en bon estat.  

- Les bigues autoportants de formigó es picaran, en el cas d'estar en mitgera.  

- L'operari en el tall i / o picat de les bigues s'utilitzaran ulleres contra impacte i auriculars.  

- En el transcurs de la demolició es regaran els elements per evitar la formació de pols.  

- Els elements metàl·lics es tallaran amb bufador deixant la zona neta de materials inflamables.  

- Al tall o picat de bigues l'operari estarà a la zona estable de l'estructura. 

 

  Demolicons Mecàniques 

Els treballs consisteixen en la demolició per mitjos mecànics de l'edificació definida en els plànols 
del projecte, mitjançant màquina giratòria equipada amb arpa demolidora i pala carregadora, 
desenrunament mitjançant pala carregadora i camions, i transport del volum de residus de la 
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construcció generats, per les operacions d'enderrocament, a la instal·lació de tractament 
especificada en la memòria de gestió de residus. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Mentre s'enderroca un operari anirà regant l'enderroc per mitigar la pols. 

- Fins que la màquina no actuï dins del solar es tallarà el carrer al pas de vehicles i en les proximitats 
de la zona a actuar es prohibirà el pas de vianants.  

- La màquina recomanable a utilitzar serà una giratòria per a la demolició i un toro per al 
desenrunament.  

- El braç de la màquina giratòria sobrepassarà una tercera part de l' alçada de la zona a 
enderrocar.  

- La giratòria respectarà la distància de seguretat, segons la seva característica i abast (aprox. 1 / 
3 de l' alçada de l'objecte a enderrocar mesurat des del seu centre).  

- Tant els maquinistes com els xofers restaran a la màquina.  

- S'usarà preferentment:  

- Martell: en elements de formigó o blocs sòlids.  

- Arpa: del tipus demolidor en estructures de formigó (pilars, forjats reticulars) i en 
estructures mixtes, o del tipus cisalla en estructures metàl·liques (pilars i biguetes), 
limitant el seu ús per la qual cosa pot aconseguir l'urpa.  

- Cassó: en estructures tradicionals i en obres de moviment de terra.  

- Sabata (ariet): en elements estructurals de gran alçada en els quals no arriba el braç 
de la màquina. 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES  

- Realització d'apuntalaments, que garanteixin l'estabilitat dels elements que es puguin desprendre 
durant l'enderrocament. 

- Col·locació de la senyalització de l'obra. 

- Desconnexió prèvia manual de les façanes de l'edifici a enderrocar, pel que fa a l'edifici a 
enderrocar. 

- Comprovació de la retirada de les instal·lacions existents. 

- Col·locació de baranes i reixes als buits. 

- Retirada prèvia de tots els productes no petris (draps, fustes, plàstics, etc.). 

- Instal·lacions de bastides de protecció amb lona en les façanes.  

- Col·locació de tanques tipus Rivisa als carrers per ocupar la vorera i el possible carril 
d'aparcament afectats i desviar el trànsit de vianants a la vorera contrària. 

- Manteniment i neteja de la zona d'obres. 

- Regueró de traces, per evitar emissió de pols i partícules a les zones annexes alienes a l'obra. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER A ENDERROCS I DEMOLICIONS 

- Uso de casc 

- Uso de guants 
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- Uso de calçat de protecció 

- Uso de granota rebutjable color blanc TYVEK POR-TECH de DUPONT o similar, del tipus 5 
impermeable contra partícules. 

- Ús de mascarilla, per a la protecció de les vies respiratòries, tipus FFP3S. 

- Ús d'ulleres de protecció ocular, tipus GP3 PLUS de MEDOP o similar. 

- Ús de protectors auditius 

 

9.5.5.  Moviment de Terres 

RISCOS: 

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,…) 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Inhalació de pols 

- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 

- Bolcada de màquines o de vehicles. 

- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 

- Talls i projeccions (en la utilització de la serra circular). Trauma sonor 

- Projecció de partícules als ulls. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

- Conèixer la possible existència de dipòsits o canalitzacions enterrades, així com filtracions de 
productes químics o residus de plantes industrials de procés, properes al solar a esbrossar, devent 
comunicar a la Direcció facultativa i a les companyies dels serveis afectats les anomalies que puguin 
apreciar-se. De la mateixa forma es procedirà davant la detecció de mines, avencs, corrents 
subterranis, pous, etc. 

- Es neutralitzaran els serveis afectats, de comú acord amb els propietaris i companyies 
subministradores. Es obturará el clavegueram i es comprovarà si s'han buidat tots els dipòsits i 
canonades d'antigues construccions. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i 
circulacions dins de l'obra. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Baranes i passarel·les. 

- Les rases, pous i corts de més d'1,30 m de profunditat, estaran proveïts d'escales preferentment 
d'alumini, que depassin 1 m sobre el nivell superior del tall, disposant una escala per cada 15 m de 
rasa oberta o fracció d'aquest valor, que haurà d'estar correctament esbiaixada transversalment. 
Sempre que hi hagi operaris treballant al peu d'aquests, s'haurà de mantenir un de reguarda en 
l'exterior, el qual podria simultanejar la seva actuació de vigilància amb la d'ajudant en el treball, 
donant l'alarma caso de produir-se alguna emergència. 

- Sistemes de regueró que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
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- Tancat de l'excavació. 

- Sanejat dels marges de l'excavació. 

- El material d'excavació estarà apilat a una distància de la vora de l'excavació igual o superior a la 
meitat de la seva profunditat (multiplicar per dues en terrenys sorrencs). La distància mínima a la vora 
és de 50 cm. En corts superiors a 1,50 m de profunditat, l'apilament de materials i terres extretes es 
disposarà a una distància no menor de 2 m. 

- Atalussar en rampa i protecció lateral de la mateixa. 

- Productes inflamables col·locats en recipients adequats. 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Apuntalament del buidat de terres en cas que no presentessin suficient consistència. 

- Accessos independents per a vehicles i treballadors.  

- Pendents a les rampes no superior al 12%. 

- Col·locació de tanca.  

- Col·locació de baranes sòlides.  

- Senyalització. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc. 

- Botes. 

- Guants. 

- Cinturons de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Proteccions de la vista. 

- Proteccions de les vies respiratòries. 

- Roba de treball. 

- Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 

 

9.5.6. Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Connexió general  - Derivacions – Terra - 
Muntatge de la caixa general de protecció – Muntatge de Grup de Comptadors. 

MESURES PREVENTIVES I SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

Es prohibirà el connexions de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 
utilització de les clavilles mascle/femella.  

Fitarem les zones de treball per a evitar accidents. 

Se suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 

Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.  
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Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per a evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els 
riscs per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 
cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no 
s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de 
l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes 
o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat.  

- Calçat de seguretat.  

- Roba de treball.  

- Guants de goma aïllants.  

- Comprovadors de tensió.  

- Eines aïllants.  

 

 

9.5.7. Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Baixants de PVC i Ventilació 
Forçada/Reixetes/Extractor 

MESURES PREVENTIVES I SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Utilitzarem bastida en condicions de seguretat. 

En treballs en alçada tindrem col·locat l’arnés de seguretat ancorat a lloc segur. 

Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs. 

Els buits i perímetres de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes. 

S’utilitzaràn bastides de cavallets en alçades inferiors a dos metres. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
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Quan les condicions de treball exigeixin altres mitjans de protecció, es dotarà els treballadors dels 
mateixos. 

Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no disposar de llum natural. 

Els elements per col·locar en alçada es muntaran des d'escales de tisores dotades de peus 
antilliscants i cadena limitadora d'obertura, per eliminar el risc de caiguda.  

En alçades considerables s'instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de treball d'un 
mínim de 60 cm. d'amplària, envoltades de baranes sòlides de 110cm d'alçada o 125 cm per a risc 
superior a 6m., formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat.  

- Calçat de seguretat.  

- Roba de treball.  

- Guants de cuir.  

- Arnés de seguretat (quan sigui necessari).  

- Cinturó portaeines.  

- Ulleres de seguretat antiprojeccions.  

- A més, en el tall de soldadura utilitzaran:  

- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).  

- Elm de soldador.  

- Pantalla de soldadura de mà.  

- Mandil de cuir.  

- Manyoples de cuir.  

 

9.5.8. Instal·lacions - Telecomunicacions - Telefonia  

MESURES PREVENTIVES I SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

Si hi ha línies elèctriques en llocs pròxims al treball d'instal·lació, es protegiran convenientment. 

Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses 
(pluges, gelades, vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació. 

Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificant-ne aquesta circumstància 
per mitjà d'un comprovador de tensió. 

Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau d'aïllament II o 
estaran alimentats a tensió de seguretat per mitjà de transformador de seguretat.  
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Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquests 
estaran dotats de doble aïllament i presa de posada a terra.  

Es disposarà de punts fixes i sòlids on poder enganxar l'arnés de seguretat, que ha de ser d'ús 
obligatori. 

Per al maneig de cables i altres elements tallants s'usaran guants de goma. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat.  

- Botes de seguretat.  

- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)  

- Roba de treball.  

- Guants de goma.  

 

9.5.9. Fonaments  

RISCOS 

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, …) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes d’alçada 

- Contactes en materials agressius 

- Ambient excessivament sorollós  

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Fallides d’encofrat 

- Fallides de recalçament. 

- Bolcada de piles de material 

- Cops i talls 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Dipositar les deixalles industrials en recipients adequats. 

- Si el terra està desgastat i relliscós, hi ha forats o irregularitats, s'ha de comunicar al responsable de 
seguretat. 

- En el transport manual de materials no s'ha d'obstaculitzar amb la càrrega la visibilitat del recorregut.  

- Disposar de drenatges adequats en llocs permanentment molls o humits. 

- Senyalitzar al terra les zones de pas i de treball (circuits de carretons marcats, maquinària, etc.). 

- Evitar pujar en carretons o plataformes mòbils per desplaçar-se. 

- Estacionar els carretons sempre amb la forquilla de ganxo baixa i als llocs habilitats per a això. 

- Senyalització de les zones afectades. 

- Baranes. 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Totes les descrites en la fase d’excavació. 

- Tapar o tancar l’excavació durant la interrupció del procés constructiu. 

- Mòdul d’excavació acabat i formigonat d’immediat. 

- Planificar la zona de ferralla i acopi de material. 

- Senyalitzacions de desnivells. 

- Baranes perimetrals de rases i pous. 

- Passarel·les d’obra. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 

9.5.10. Estructura de Formigó “in situ” 

RISCOS 

- Caigudes d’alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes d’objectes per desplom. 
- Caiguda d’objectes per manipulació. 
- Cops, talls i erosions produïdes per màquines i eines de treball. 
- Punxades. 
- Cremades.  
- Electrocucions. 
- Torçades i traumatismes. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Aixafaments. 
- Atrapaments per o entre objectes i màquines. 
- Bolcada de la maquinària. 
- Atropellaments i cops produïts pels vehicles utilitzats. 
- Interferències amb línies aèries elèctriques. 
- Exposició a temperatures extremes. 
 

MESURES PREVENTIVES 

 

Pilars de formigó “in situ” 

- Es prohibeix el transport de persones, materials o eines durant el canvio de posició de la 
torreta o plataforma de formigonat de pilars. 

- Per a l’ompliment dels pilars cantoners, la torreta es situarà perpendicularment a la 
diagonal interior del pilar. 



                     AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

EXP. 17/5814                                                206                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

- En el cas de pilars mes alts que la torreta, si no es disposa d’un suplement adequat que 
encaixi sobre ella i amb les mateixes mesures de protecció, s’ emprarà una bastida 
tubulars.  

- Es prohibeix complementar la torreta amb plataformes col·locades sobre les baranes de la 
mateixa. 

- Es prohibeix l’ús de bastides de borriquetes muntades sobre la plataforma de la torreta. 

- L’ascens i descens es realitzarà mitjançant una escala adequada. 

- L’accés es tancarà mitjançant una cadena o barra sòlida sempre que existeixin persones 
sobre la plataforma. 

 

Murs verticals de formigó “in situ”: 

- Abans del formigonat s’ha de revisar l’estat dels encofrats, aquests han d’estar 
correctament apuntalats per a evitar que cedeixin a la pressió del formigó. Les tasques de 
formigonat es realitzaran amb el número just de persones en les cimentacions, controlant 
que les canaletes de formigonat no donin cops als operaris. 

- Per a realitzar les operacions de vibrat del formigó, s’establiran plataformes de treball 
mòbils, mitjançant passarel·les disposades perpendicularment al eix de la rasa. 

- Els desplaçaments verticals i accessos a les plataformes de treballs, es realitzaran sempre, 
amb l'ajuda d'una escala auxiliar o amb l'ajuda d'una bastida homologada correctament 
instal·lada.  

- Queda prohibit abandonar, en les plataformes de treball, materials o eines que puguin 
caure a diferent nivell o puguin ocasionar caigudes al mateix, o diferent nivell.  

- La manipulació i desplaçament de les peces d'encofrats recuperables, de grans 
dimensions es realitzaran mitjançant l'ajuda d'elements mecànics adequats.  

 

Forjats i cobertes de formigó “in situ”: 

- El muntatge i clavat dels taulers, o distribució de cubetes d'encofrats es farà des d'aquestes 
plataformes de treball (bastides) o és no n'hi ha des de la part superior de l'encofrat sota la 
protecció d'aquests operaris mitjançant l'ús d'algun dels següents sistemes de protecció:  

- Durant les operacions de muntatge de sistema d'encofrat, s'hauran de seguir les 
instruccions de muntatge del fabricant o subministrador, així com els següents aspectes: 

o El tractament correcte del tauler: desencofrant adequat i la seva idoneïtat  

o Rebutjar els taulers ressecs o corbats, que donaran un suport incorrecte i generaran 
el desajustament del sistema.  

o Deixar per l'últim entaulat dels pilars.  

o No clavar els taulers del perímetre de l'encofrat. 

o Apilar pesos excessives en zones ja encofrades. 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Pilars de formigó “in situ” 
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- Les plataformes de formigonat estaran dotats de 2 rodes paral·leles fixes una a una, als 
"peus drets". Els "peus drets" oposats no tindran rodes per a que actuïn de fre un cop 
ubicada la plataforma per formigonat.  

- La plataforma de treball tindrà unes dimensions mínimes de 1,10 x 1,10 mts., que permeti 
treballar a dos operaris i tenir a mà el vibrador per a les operacions d'ompliment de pilars.  

- Envoltant a la plataforma de treball, en 3 dels seus costats es disposarà una barana de 110 
cm. d'alçada formada passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm. Per a risc de 
caiguda superior a 6m les baranes seran de 125 cm. 

- Les baranes de les plataformes de formigonat es pintaran en franges grogues i negres 
alternativament, per tal de facilitar la ubicació "in situ" del cubilot mitjançant grua torre, 
augmentant la seva percepció per al gruista. 

 

Murs verticals de formigó “in situ”: 

- Sobre els murs a formigonar, s'ha d’instal·lar, en totes les cares vistes, passarel·les de 
circulació de persones amb baranes reglamentàries de 110 cm (Per a risc de caiguda 
superior a 6m les baranes seran de 125 cm.), d'alt amb barana intermèdia i sòcol de 15 cm. 
L'amplada serà com a mínim de 60 cm, tenint una estructura adequada al pes que hagin 
de suportar.  

- Les esperes d'armat de murs encofrats, que romanguin a cel obert s'han de senyalitzar 
mitjançant cinta d'abalisament, a una distància de seguretat d'1 metre i en cas d'haver de 
realitzar treballs manuals sobre la vertical d'aquestes esperes, aquestes es protegiran 
mitjançant topalls de retenció de seguretat, ("bolets") en un radi de 2 metres sobre punt de 
treball. 

 

Forjats i cobertes de formigó “in situ”: 

- El perímetre de la zona d'encofrat amb risc de caigudes a diferent nivell, a una alçada 
superior a 2 metres, estarà protegit mitjançant xarxes tipus forca o mitjançant baranes a 
base de guarda cossos de protecció perimetral a 1 metre d'alçada, que disposin, com a 
mínim dels següents elements de seguretat.  

o Barana: barra superior, sense asprors, destinada a poder proporcionar subjecció 
utilitzant la mà. El material serà de fusta o ferro situat a 110 cm del terra, com a 
mínim, i la seva resistència serà l'esmentada de 150 Kg per metre lineal. Per a risc de 
caiguda superior a 6m les baranes seran de 125 cm. 

o Barra horitzontal o llistó intermedi: Element situat entre el plint i la barana, assegurant 
una protecció suplementària tendent a evitar que passi el cos d'una persona . 

o Plint o entornpeu: element recolzat sobre el terra que impedeix la caiguda 
d'objectes. Estarà format per un element pla i resistent (una taula de fusta pot ser 
utilitzada) d'una alçada entre els 15 i 30 cm. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc 

- Guants 

- Calçat de protecció 
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- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Armilla reflectant. 

- Sistemes anticaigudes (treballs a una alçada superior a 2 m.) 

 

 

 

9.5.11. Construcció paleta (tancament, envans, revestiments,…) 

Englobarà els treballs necessaris per construir fàbriques de maó o de blocs de formigó utilitzant 
aglomerants hidràulics. Poden realitzar-se al nivell del sòl o sobre els diversos bastides existents en el 
mercat actual de la construcció. Tot això, condiciona l'existència i avaluació dels diversos riscos 
possibles. 

 

RISCOS 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments. 

- Cops i talls 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Baranes. 110cm d’alçada o 125 cm per a risc superior a 6m. 

- Bastides de seguretat 

- Xarxes verticals 

- Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d’alçada. Maquinària amb proteccions 
adequades.  

- Cal utilitzar les eines únicament pel seu ús específic.  

- Cal evitar postures forçades i/o inadequades i fer petits exercicis per mobilitzar.  

- Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i 
les mesures de seguretat associades.  

- Abans de fer servir una eina cal verificar-ne l’estat correcte.  

- Per portar les eines cal utilitzar caixes o maletes portaeines, cartutxeres fixades a la cintura o sistemes 
similars.  

- El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. - Cal realitzar 
inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes i afilades, i amb les articulacions 
greixades.  

- Cal tenir present la necessitat que hi hagi elements auxiliars per transportar.  

- Sempre que sigui possible, cal mantenir l’esquena recta durant l’activitat, o durant la manipulació i 
el transport d’eines, equips o materials, cal repartir la columna.  

- S’han d’utilitzar eines amb mànecs llargs per economitzar esforços. 

 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Baranes. 110cm d’alçada o 125 cm per a risc superior a 6m. 
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- Bastides de seguretat 

- Xarxes verticals 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

 

9.5.12. Col·locació de Paviments 

RISCOS 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

9.5.13. Enrajolat i Xapats 

RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Cops i talls 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Bastides adequades 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

9.5.14. Relació de proteccions col·lectives i senyalització  
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De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscs detectats en les diferents unitats d'obra, i de les 
característiques constructives de la mateixa, es preveu la utilització de les proteccions col·lectives 
relacionades a continuació, les especificacions tècniques i de la qual mesures preventives en les 
operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment es desenvolupen en el capítol 
corresponent a Proteccions Col·lectives, d'esta mateixa memòria de seguretat.  

Proteccions col·lectives  

Tanca d'obra  

Senyalització 

Instal·lació elèctrica provisional  

Presa de terra  

Baranes. 

Plataformes d’entrada i sortida de materials   

Taulers quallats de seguretat per a buits horitzontals  

Xarxes de Protecció 

9.5.15. Relació d’equips de protecció individual 

De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscs detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen 
riscs que només han pogut ser eliminats per mitjà de l'ocupació de proteccions individuals, per la 
qual cosa es fa necessària la utilització dels epis relacionats a continuació, les especificacions 
tècniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capítol 
corresponent a EPIs, d'esta mateixa memòria de seguretat.  

EPIs 

Protecció auditiva  

Orelleres  

Protecció del cap  

Cascs de protecció (per a la construcció) 

Protecció contra caigudes  

Cinturons per a subjecció i retenció i components d'amarrament de subjecció 

Arnesos anti-caigudes  

Arnesos de seguretat  
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Dispositius d'ancoratge  

Protecció de la cara i dels ulls  

Protecció ocular. Ús general 

Protecció ocular  

Arc elèctric i de curtcircuit  

Gas i pols fi  

Pols gros  

Gotes de líquids  

Esguitades de líquids  

Protecció de mans i braços  

Guants de protecció contra riscs mecànics d'ús general  

Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  

Protecció de peus i cames  

Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació 
Calçat de seguretat i protecció d'ús professional resistent als talls 

Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional resistència al lliscament  

Protecció respiratòria 

Màscares 

Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares auto filtrants)   

9.5.16. Relació de serveis sanitaris i comuns  

Relació dels serveis sanitaris i comuns dels està dotat aquest centre de treball de l'obra, en funció 
del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els 
apartats 14, 15, 16 i 19 apartat b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97. S'ha tingut present:  

- Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent. 

- Ubicar-los on ofereixi majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la 
permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arreplegues, 
etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra.  
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- Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de 
l'empresa contractista o subcontractista a qui pertanyen. 

Per a la seva conservació i neteja se seguiran les prescripcions i mesures de conservació i neteja 
establides específicament per a cada un d'ells, en l'Apartat de serveis Sanitaris i Comuns que es 
desenvolupa en esta mateixa Memòria de Seguretat.  

Farmaciola  

Operacions a realitzar previstes en el projecte 

Es disposarà d'un farmaciola en lloc visible i de fàcil accés, col·locant-se junt amb el mateix la 
direcció i telèfon de la companyia asseguradora, així com el del centre assistencial més pròxim, 
metge, ambulàncies, protecció civil, bombers i policia, indicant-se en un pla la via més ràpida que 
comunica l'obra en el centre assistencial més pròxim.  

Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa.  

Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el que usa.  

El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, cotó 
hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, borses de goma per a aigua i 
gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor i termòmetre clínic.  

Mesures preventives i Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) 

En la caseta d'obra existirà un pla de la zona on s'identificaren les rutes als hospitals més pròxims.  

Es col·locarà junt amb la farmaciola un rètol amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, 
bombers, ambulàncies, etc.  

Es proveirà un armari contenint tot el que anomena anteriorment, com a instal·lació fixa i que amb 
idèntic contingut, proveeixi a un o dos maletins farmaciola portàtils, depenent de la gravetat del 
risc i la seva freqüència prevista.  
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10. PLA D’EMERGÈNCIA I PRIMERS AUXILIS 

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, publicada en el B.O.I. del 10 
de novembre de 1995, estableix, en el seu article 20: 
 
L'empresari, tenint en compte la grandària i activitat de l'empresa, així com la possible presència 
de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar 
les mesures en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i avaluació dels treballadors, 
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 
periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. El citat personal haurà de posseir la 
informació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les 
circumstàncies abans assenyalades. 
 
Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin 
necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència 
mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa 
i eficàcia de les 
mateixes. 
 
Per a la millor utilització d'aquesta informació, seria convenient que s'adjuntessin els següents 
plànols detallats: 
 
· Plànol general d'ubicació amb identificació de riscos adjacents i fonts de proveïment d'aigua. 
 
· Plànols de planta indicant ubicació de tall de subministraments energètics (aigua, electricitat, 
gas, gasoil, vapor, etc.)  
· Llista, si escau, de productes perillosos (Nº ONU) i fitxa de seguretat dels mateixos. 
 
· Plànols, si escau, on s'indiquin els sistemes de protecció contra incendis i evacuació que es 
disposa (extintors, boques d'incendi, llums d'emergència, sortides d'evacuació,...). 
 

OBJECTIU 
 
Amb aquest pla es pretén establir una organització funcional i al mateix temps àgil, donat la 
varietat i complexitat de les situacions d'emergència que es poden presentar a l’obra. 
 
Donada la gran importància que té poder atallar i tallar amb la major rapidesa possible, qualsevol 
sinistre o conat d'emergència, el personal ha de prestar el màxim d'atenció a complir les normes i 
consignes que per a aquests casos s'estableixen. 
 
El més important que ha de fer-se, en cas de produir-se una emergència, és protegir les vides 
humanes. 
Per tant, els objectius fonamentals de la protecció contra incendis i emergències són; 
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- Que els ocupants no sofreixin cap dany corporal ni es vegin afectats pel pànic. 
- Que els ocupants puguin sortir pels seus propis mitjans dels locals on s'hagi produït el sinistre. 
- Que els ocupants puguin situar-se dins d'un sector de seguretat a l'interior de l'edifici o bé arribar 
a una zona de reunió (PUNT DE CONCENTRACIÓ). 
- Que els efectes del foc o de l'accident siguin els mínims sobre les instal·lacions, els elements 
estructurals i el contingut dels mateixos. 
 
L'organització haurà d'actuar de forma progressiva i gradual, en funció de la magnitud i gravetat 
del sinistre, des de l'actuació localitzada fins a l'actuació general. 
 
Aquesta finalitat s'obté mitjançant; 
 
· El coneixement de l'edifici, instal·lacions i materials, també dels mitjans de protecció disponibles i 
de les zones de perill potencial. 
· L'assignació i entrenament de persones que puguin actuar amb eficàcia i rapidesa. 
· La informació a tots els empleats, usuaris i pacients de com actuar en cas d'emergència. 
· Garantir la fiabilitat dels mitjans de protecció i extinció disponibles, mitjançant el manteniment i la 
conservació adequats. 
 
Per tant, a la finalitat principal d'aquest pla és la de tenir clares les actuacions que cal 
realitzar en funció de l'emergència així com QUI, QUAN, COM i ON es 
realitzessin. 
 
En cada cas, el contractista principal ha d’establir i redactar un pla d’emergències específic per 
aquesta obra, on apareguin mètodes de procediment, punts d’evacuació i reunió, medis 
d’extinció o salvament, telèfons de contactes i centres assistencials més pròxims (amb telèfons, 
direccions i recorreguts). 
 
 MESURES D’EMERGÈNCIA, PRIMER AUXILIS I EVACUACIÓ 
 
En cas d'accident laboral se seguiran les següents normes d'emergència sempre coordinades amb 
les establertes pel client, empresa i treballadors al centre de treball. 
 
Els materials i equips definits i avaluats per a emergències estaran disponibles i no 
seran utilitzats en treballs rutinaris. Els responsables coneixeran la seva localització i tindran 
accés a ells en les condicions que es determinin.
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a.- Accident menor 
· S'interromprà la situació de perill sense arriscar a l'afectat ni a cap altre company. 
· S'avisarà al responsable dels treballs de l'empresa client i efectuar els primers auxilis. 
· Si fos necessari, traslladar a l'accidentat al centre hospitalari indicat. 
· Es realitzarà la declaració d'accident, remetent al responsable de la instal·lació. 
 
b.- Accident major 
· Mateix procediment que en el cas de l'accident menor, a més es comunicarà als serveis de socors la 
naturalesa, gravetat, afectats i situació dels mateixos. 
· S'informarà immediatament a la Mútua responsables pertinents. 
· Consignes específiques per a diferents casos d'accident: 
· Si l'accidentat no està en perill, se li cobreix, tranquil·litza i se li atén en el mateix lloc d'accident. 
 
c.- Asfíxia o electrocució 
· Detenir la causa que ho genera, sense exposar-se un mateix. 
· Avisar als efectius de seguretat. 
· Si l'accidentat respira, situar-ho en posició lateral de seguretat. 
· Si no respira, realitzar la respiració artificial. 
 
d.- Cremades 
· En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l'aixeta. 
· Si la cremada és greu, per flama o líquids bullents, no despullar de la roba i mullar abundantment 
amb aigua freda. 
· Si ha estat produïda per productes químics, aixecar la roba amb un doll d'aigua i rentar 
abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts. 
· Si la cremada es pot estendre, no tocar-la. Si la inflamació és profunda, desinfectar-la, sense fregar, 
amb un antisèptic i recobrir amb gases. 
 
e.- Ferides i talls 
· Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció adhesiva. 
· Important, recobrir la ferida amb comprimides i si sagna abundantment, pressionar amb la mà o 
amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulació de la sang. 
 
f.- Actuació en cas d'emergència 
· És necessari preveure l'existència de farmaciola de primers auxilis per atendre als possibles 
accidentats. 
· Es disposarà en lloc ben visible d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'Assistència. 
· S'adjunten a continuació aquests telèfons d'interès, així com s'indica també les adreces dels centres 
d'assistència més propers a les plantes, amb plànol explicatiu de la ruta més curta a seguir fins a 
hospital més proper. 
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 TIPUS D’EMERGÈNCIES 
 
En funció de la magnitud del sinistre i de la gravetat de les possibles conseqüències, les emergències 
les classifiquem en: 
 
CONAT D'EMERGÈNCIA. 
És l'emergència que pot ser controlada i dominada de forma senzilla i ràpida pel personal i mitjans de 
protecció del local, dependència o sector. 
En restablir-se la normalitat es farà una anàlisi dels danys i de les causes de l'emergència, elaborant-se 
l'informe corresponent. 
 
EMERGÈNCIA PARCIAL 
És l'emergència que per ser controlada i dominada requereix l'actuació d'EQUIPS especials 
d'emergència del sector o zona. Els efectes de l'emergència parcial estaran limitats a un sector i no 
afectaran a altres adjacents ni a terceres persones.  
En restablir-se la normalitat es farà una anàlisi dels danys i de les causes de l'emergència, 
elaborant-se l'informe corresponent. 
 
EMERGÈNCIA GENERAL 
Emergència que, a més de precisar de l'actuació de tots els EQUIPS i Mitjans de protecció de 
l'empresa, necessita de l'ajuda d'equips de socors i salvament externs. 
Generalment comportarà evacuacions totals o parcials. 
En restablir-se la normalitat es farà una anàlisi dels danys i de les causes de l'emergència, 
elaborant-se l'informe corresponent. 
 
 PLA D’ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIES 
 
De manera general, el procediment d’actuació en fornt una emergència es resumeix mitjançant 
l’acrònim PAS. 
 

- Protegir a l’accidentat de danys majors. No procedirem al rescat si ens podem posar en perill 
nosaltres mateixos. 

- Avisar al Cap d’Obra o Encarregat per que posin en marxa els mecanismes d’actuació 
oportuns. 

- Socórrer a la víctima un cop s’hagin realitzat les accions anteriors. S’intentarà socórrer al ferit 
mentre arriba l’ajuda, sempre i quan sapiguem actuar. 
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11. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS A LA VÍA 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. 

 

11.1. Operacions que afecten l'àmbit públic 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions 
en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.  

Quan això no sigui possible, 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 (1,40m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si 
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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 100cm, 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 
(1,40m) 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. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant un entarimat horitzontal a 2,80m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
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de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 
en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

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

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

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

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 1m, 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. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

11.3. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 

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

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- Està prohibida la col·locació de 
senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40m). 

• 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 (1m) amb travesser 
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15m). 

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: 

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 
per a vianants. 

q) 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. 

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

s) 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 



                     AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

EXP. 17/5814                                                221                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

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 col·locació d’elements defensa TD–2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal 
tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

11.5. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a 
la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que 
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUI DE SEGURETAT I SALUT 

1. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT. 

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui  lleu 
i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l’accident. 

A més dels tràmits establerts  oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l’obra, on s’especificarà: 

   - Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per la qual treballa. 

   - Hora, dia, lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus  personal. 

   - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

   - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la  direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador  de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció 
de mesures complementàries no indicades a l’informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
Ordenances i reglaments administratius de dret  positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
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El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, 
amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri.  

El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia  
preventiva de les  proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així  
com de les màquines  i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l’obra. 

En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a  les 
prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment  preventiu i les de manteniment 
correctiu ( avaries i reparacions ) de la maquinària d’obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el 
casc de seguretat. 

La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat 
funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra  tindrà connectades les carcasses dels motors i el 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques  a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment  o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no  representarà un risc per si mateix. 

3. 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): 
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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. 

3.1. 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: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

16. 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. 

3.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
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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: 

 

17. 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: 

  d) 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. 

  e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

18. 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. 

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 RD 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 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
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  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. 

3.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

7. 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. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

3.4. 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: 

 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 
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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. 

13. 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. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. 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. 

16. 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 . 

17. 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. 

 

3.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
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22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

23. 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. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. 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: 

  k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

  l) 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. 

  m) 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. 

  n) 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. 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. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. 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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34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 
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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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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 "MIEAEM-4". 

 

3.6. 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: 

 

49. 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. 
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50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. 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. 

52. 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. 

53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el RD 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. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el RD 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. 

55. 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. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

  o) 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. 

  p) 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. 

 

3.7. 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: 

 

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

58. El deure d'indicar els perills potencials. 

59. Té responsabilitat dels actes personals. 

60. 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). 

61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

63. 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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64. 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. 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

CASC DE SEGURETAT. RD 773/1997 

Portarà marcat CE EN 397 i  gravat l’any i mes de fabricació. 

PROTECTORS AUDITIUS. RD 773/1997 

Portarà marcat CE EN 352-1 les orelleres i CE EN 352-2 els taps. 

S’hauran de fer servir en treballs on s’utilitzi dispositius d’aire comprimit, treballs de percussió i on 
s’utilitzin màquines amb nivell sonor superior a 80dB. 

Els taps a rebutjar un cop usats només es faran servir per nivells acústics al voltant de 95dB, i els 
reutilitzables per nivells de 100dB.  

PROTECTORS DELS ULLS I DE LA CARA. RD 773/1997 

Portarà marcat CE EN 166 - Risc mecànic. Resistència a l’impacte. 

  EN 166.4  - Resistència a l’impacte. Protecció química. 

  EN 172 - Protecció enlluernament solar. 

  EN 169 - Risc radiacions. Filtres soldadors. 

  EN 170 - Risc radiacions. Filtres ultraviolats. 

  EN 171 - Risc radiacions. Filtres infraroig. 

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES. RD 773/1997 

Portarà marcat CE EN 132 i CE EN 133 (equips filtrants) 

  EN 136 - Màscares. 

  EN 140 - Caretes. 

  EN 142 - Broquets. 

  EN 141 - Filtres per a gasos i vapors. 

  EN 143 - Filtres per a pols, fums i boires. 

  EN 149 - Filtres per a pols, fums aerosols i vapors. 

  EN 405 - Per a usos específics. 

Els equips filtrants només podran ser utilitzats a atmosferes amb concentració coneguda del 
contaminant i si no hi ha deficiència d’oxigen>17%. 

  EN 138 -Equips amb mànega d’aspiració 

  EN 139 -Equips connectats a una línia d’aire comprimit. 

  EN 137 -Equips independents de respiració autònoms. 
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PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. RD 773/1997. 

Portarà marcat CE EN 388 - Risc mecànic. 

    - Electricitat estàtica. 

    - EN 374 - Risc químic. 

    - Risc per microorganismes. 

    - EN 511 - Risc per fred. 

    - EN 407 - Calor i fred. 

CALÇAT DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I TREBALL. RD 773/1997 

Portarà marcat CE EN 345 -Calçat de Seguretat (S), amb puntera. 

  EN 346 -Calçat de Protecció (P), amb puntera. 

  En 347 -Calçat d’ús professional (O), sense puntera. 

EQUIPS PER TREBALL DE SOLDADURA AUTÒGENA. RD 773/1997 

L’operari haurà de portar obligatòriament ulleres i pantalles amb vidre protector segons EN166. Es 
protegirà mans, cames i peus amb guants i polaines de cuir amb marcat CE EN370. 

EQUIPS PER TREBALLS DE SOLDADURA ELÈCTRICA. RD 773/1997 

L’operari haurà d’utilitzar obligatòriament pantalles amb vidres protectors segons EN 166 i EN 169. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA LES CAIGUDES D’ALÇADA. RD 773/1997 

El conjunt, punt d’ancoratge, sistema de subjecció, absorbidor d’energia i arnès, retindrà a menys 
de 70cm a l’usuari en cas de caiguda. 

Portaran marcat CE EN 358 

   EN 358+EN 361 

   EN 361 -Amb enganxament dorsal 

   EN 361 -Amb enganxament dorsal i frontal. 

És obligatori verificar aquests equips anualment, segons la normativa 89/656/CEE de 30/11/89. 
Aquesta verificació permet la pròrroga per un any de la seva caducitat, sense excedir els 10 anys. 
Cada equip portarà una etiqueta amb la data de caducitat d’ús. 

Tots els elements que formen un sistema de seguretat han de complir amb les següents normes, 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D’ALÇADA: 

 EN 341/1992 -Dispositius de descens.  

 EN 341 AC/1993 -Dispositius de descens. 

 EN 353-1/1992 -Dispositius anticaigudes lliscant amb línia d’ancoratge rígid. 

 EN 353-2/1992 -Dispositius antilliscant amb línia d’ancoratge flexible. 

 EN 354/1992 -Elements d’amarrat. 

 EN 355/1992 -Absorbidors d’energia. 

 EN 358/1992 -Sistemes de subjecció. 
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 EN 360/1992 -Dispositius anticaigudes retràctils. 

 EN 361/1992 -Arnès anticaigudes. 

 EN 362/1992 -Connectors. 

 EN 363/1992 -Sistemes anticaigudes. 

 EN 364/1992 -Mètodes d’assaig. 

 EN 364 AC/1993 -Mètodes d’assaig. 

 EN 365/1992 -Requisits generals per instruccions d’ús i marcat. 

 EN 795/1992 -Punts d’ancoratge dels sistemes de seguretat anticaigudes. 

ROBA DE PROTECCIÓ. ROBA DE TREBALL. RD 773/1997 

Tota la roba de protecció marcada amb CE EN 341 EN 342 EN 370 EN 471 es considera un E.P.I. i 
pot portar encara una etiqueta identificativa. 

Altres marcats no considerats E.P.I.: 

      CE  EN 340 - Roba de treball. 

   EN 342 - Roba que protegeix del fred. 

   EN 343 - Roba impermeable que protegeix del  fred. 

   EN 471 - Roba d’alta visibilitat.  

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

BASTIDES DE FAÇANA. RD 1627/97 

Es farà un estudi per el muntatge de la bastida i els seus punts d’amarrat. 

Es donarà un certificat de lliurament de la bastida en el que s’indicarà la càrrega admissible en 
cada pla i es donaran instruccions als usuaris. 

BASTIDES  PENJADES MÒBILS. RD 1435/92 I RD 56/95  

Tenen una longitud màxima de 8m. 

Portaran barana de 110cm i sòcol de protecció a la part interior i barana de 110cm als laterals i a 
la part exterior, amb una separació màxima de 45cm al parament.  

Estarà prohibit enllaçar dos trams de plataformes mitjançant passarel·les. 

Els cabrestants de les bastides penjades hauran de tenir un descens auto frenant, i també un 
dispositiu de parada amb una placa indicant la seva capacitat, tindran també unes llibretes de 
matriculació amb les seves corresponents verificacions. 

Els cables han de ser flexibles amb filferro i càrrega de trencada entre 120-160 Kg/mm²  amb un 
coeficient de seguretat de 10. 

En base al punt 7 de l’Annex del RD 1215/1997 i al punt 5ª del RD 1627/1997 la Inspecció de Treball 
interpreta que és obligatòria la col·locació de doble cable en les bastides penjades. 
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Anotacions per la utilització de bastides penjants e instruccions per l’ús de Models anteriors als 
comercialitzats amb marcat CE: 

 -Els pescants subministrats pel fabricant, preferentment, s’ancoraran al forjat.. 

 -Si s’han d’utilitzar contrapesos seran fabricats, es col·locaran de manera que el seu pes es 
reparteixi uniformement a la plataforma corresponent. No es faran servir materials a granel i 
encara menys materials d’ús a la obra. 

 -En el cas d’utilitzar altres elements de subjecció s’haurà de fer un càlcul de fiabilitat. 

 -Als elements d’elevació disposaran d’un dispositiu de seguretat i cable independent. 

 -Totes les plataformes disposaran de baranes davanteres i posteriors d’1m d’alçada. 

 -La longitud d’un conjunt de plataformes no serà superior a 8m. 

 -Les plataformes es fixaran a façana, col·locant un topall entre la plataforma i la façana de 
tal manera que la separació no sigui superior a 30cm. 

 -Abans de fer-la sevir es procedirà a efectuar una prova de càrrega, certificant el document 
corresponent. 

 -Els usuaris hauran de rebre informació sobre el correcte ús de les bastides. 

 -Si es vol fer servir conjunts de bastides penjants sense adaptar-se a la nova normativa, el seu 
ús només s’autoritzarà mitjançant d’utilització d’un sistema anticaigudes. 

 -No es permet l’ús de taulons. 

LEGISLACIÓ I NORMES QUE FAN REFERÈNCIA A LES BASTIDES 

NORMES UNE-76-501/1987    Estructures auxiliars i desmuntables. Classificació i 
definició. 

 UNE-76-502/1990 (HD-1000/1988) Bastides de servei i de treball, amb elements 
prefabricats. Materials, mesures, càrregues de projecte i requisits de seguretat. 

 UNE-76-503/1991 (EN-74/1988)  Unions, espigues ajustables i placa de seient 
per bastides de treball i puntals de tubs d’acer. Requisits i assaigs. 

 UNE-76-505/1991 (HD-1039/1989) Tubs d’acer per a apuntalaments i bastides de 
treball. Característiques i assaigs. 

 UNE-EN-1298/1996 Torres d’accés i torres de treball mòbils. Regles i directrius per la 
preparació d’un manual d’instruccions. 

 UNE-HD-1004/1994 Torres d’accés i torres de treball mòbils construïdes amb elements 
prefabricats. Materials, mesures, càrregues de disseny i requisits de seguretat. 

DISPOSICIONS LEGALS 

Reglament de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de 
Treball (BOE núm.34, 03/02/1940) (Aquesta ordre ha estat derogada per la “Ordenança general 
de seguretat i higiene en el treball”, Ordre de 9 de març de 1971, excepte el Capítol VII relatiu a 
Bastides que resta encara vigent). 



                     AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

EXP. 17/5814                                                237                                       PROJECTE URBANITZACIO SECTOR R “CAN GARRIGA” 

 

Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri 
de Treball (BOE núms. 64 i 65, 16-17/03/1971) (Els articles 23, 112 i 151 contenen aspectes que 
afecten les bastides). 

Ordenança de treball per a les industries de la construcció, vidre i ceràmica. Ordre de 28 d’agost 
de 1970, del Ministeri de treball (BOE núms.213 al 216, 05-09/09/1970) (En els articles 196 a 245 es 
recullen les condicions de seguretat e higiene que han de complir els diferents tipus de bastides). 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització i salut en el treball. Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril, del Ministeri de treball i Assumptes Socials (BOE núm.97, 23/04/1997) 

S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels 
equips de treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 
188, 07/08/1997) (Les bastides són un equip de treball i, per tant, li són d’aplicació alguns aspectes 
d’aquest Reial Decret). 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997) (L’annex 4 conté aspectes 
relacionats amb la seguretat de les bastides). 

Conveni núm.62 de la O.I.T. (Organització Internacional del Treball), de 23 de juny de 1937, relatiu 
a les prescripcions de seguretat en l’industria de l’edificació. Instrument de Ratificació de 12 de 
juny de 1959, de la Prefectura del Estat (BOE núm.199, 20/08/1959) (La part II del Conveni recull 
disposicions generals referents a les bastides). 

Recomanació núm. 53 de la Conferencia General de la O.I.T., de 23, que completa el Conveni 62 
sobre les prescripcions de seguretat en la industria de l’edificació. (El Títol I del Reglament Tipus que 
figura en la Recomanació es refereix a bastides). 

Ordenances municipals d’edificació. (En el cas de Barcelona cal tenir en compte els articles 29 i 
123 de les Ordenances Metropolitanes d’edificació) 

Normes contingudes en els reglaments de règim interior de les empreses i normes dictades pels 
comitès de seguretat i higiene i pels convenis col·lectius. 

XARXES DE PROTECCIÓ. RD 1627/97 

Existeixen diferents tipus de xarxes de protecció segons tinguin per objecte impedir la caiguda de 
persones i objectes:  

-Xarxes tipus tenis 

-Xarxes verticals amb o sense forques (per façana)    

-Xarxes horitzontals (per forats). 

o limitar la caiguda de persones i objectes: 

  -Xarxes horitzontals 

  -Xarxes verticals (amb forques). 

XARXES PER EVITAR CAIGUDES 

Xarxes tipus tenis: Per protegir la vora dels forjats, col·locant sempre la xarxa per la cara 
interior dels pilars de façana. Consten d’una xarxa de fibres, que tindrà una alçada mínima de 
1,25m, dos cordes del mateix material de 12mm de diàmetre, una a la seva part superior i l’altre 
a l’inferior, cordades als pilars. 
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Xarxes verticals de façana: Es poden utilitzar per la protecció a façanes, tant exteriors com les que 
donen a grans patis interiors. Van subjectades a suports verticals o al forjat. La part inferior de la 
xarxa es subjectarà als ancoratges previst en els forjats al formigonar. La separació d’aquests 
ancoratges serà aproximadament d’1m. 

Xarxes horitzontals: Per evitar la caiguda d’operaris i materials pels forats dels forjats. Les cordes 
laterals estaran subjectes als estreps encastats en el forjat. 

XARXES PER LIMITAR CAIGUDES 

Xarxes amb suport tipus forca: Serveixen per impedir la caiguda únicament a la planta inferior, 
mentre que a la superior només limiten la caiguda. La dimensió més adequada per aquestes 
xarxes verticals es de 6x6m. El tamany màxim de malla serà de 100mm si es tracta d’impedir la 
caiguda de persones. Si es pretén evitar també la caiguda d’objectes, la dimensió de la malla 
ha de ser, com a màxim, de 25mm. La malla ha de ser quadrada i no en forma de rombe, ja 
que produeixen l’efecte “acordió”. 

Xarxes horitzontals: El seu objectiu es protegir contra les caigudes d’alçada de persones i objectes. 
S’utilitzen en operacions d’encofrat, aferrallat, formigonat i desencofrat, subjectant-se a un 
suport metàl·lic, que es fixa alhora a l’estructura de l’edifici, i en el muntatge d’estructures 
metàl·liques i cobertes; en aquest cas les xarxes horitzontals de fibra van col·locades en 
estructures metàl·liques sota les zones de treball en alçada. La posada a obra de la xarxa ha de 
fer-se de manera pràctica i fàcil. Es necessari deixar un espai de seguretat entre la xarxa i el 
terra, o entre la xarxa i qualsevol altre obstacle, per la seva elasticitat. La corda perimetral de la 
xarxa ha de rebre, aproximadament cada metre, els mitjans de fixació o suports previstos per la 
posada a obra de la xarxa. 

Les xarxes han de ser instal·lades de manera que impedeixi una caiguda lliure de 6m. La xarxa 
s’elabora amb cordes de fibres normalment sintètiques. Les més resistents són les de polièster i 
poliamida (aquesta última més elàstica encara); les de polietilè i polipropilè són més lleugeres però 
menys resistents. 

Per evitar rebots s’han d’ajustar els nusos; si la xarxa no disposa de nusos, es produeixen 
deformacions permanents que l’acosten al límit de ruptura. El nus estarà realitzat mecànicament, 
denominat tipus “anglès” i fixat mitjançant resines sintètiques. 

Revisions: S’haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa (material, llum de malla, 
diàmetre de la corda, etc.), suports i accessoris són els escollits i són complerts. Es comprovarà 
l’estat de la xarxa (possibles trencades, embrancaments o unions i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris. També s’haurà de comprovar 
que els ancoratges de l’estructura estan en condicions pel muntatge. 

Emmagatzematge: Les xarxes han d’emmagatzemar-se sota coberta, a ser possible amb 
embolcall opac i lluny de font de calor. Els suports i elements metàl·lics han d’estar protegits contra 
la humitat. 

Muntatge i revisió: El muntatge ha d’estar controlat per un cap d’obra i un cop finalitzat, ha de ser 
revisat, al menys en els seus aspectes fonamentals: suports, ancoratges, accessoris, xarxa, unions, 
obstacles, que no hi hagin forats, etc. 
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Revisions i proves periòdiques: Es convenient recavar del fabricant o subministrador la durada 
estimada pel tipus de xarxa en concret i, si disposa de dades en l’ambient en que s’està utilitzant 
la xarxa. També s’ha de recopilar, per part de l’usuari, de dades reals en altres obres. 

Revisions desprès de rebre impactes: Desprès d’un impacte d’energia pròxim al límit admissible, 
s’ha de comprovar l’estat de la xarxa i el dels suports, ancoratges i accessoris. Si es troba algun 
defecte s’estudiarà la seva possible reparació sempre que es garantissin les condicions mínimes 
exigides, en el cas que no sigui possible la reparació en aquestes condicions, es rebutjaran. 

Neteja d’objectes caiguts a la xarxa: Els objectes i materials que cauen normalment a la xarxa han 
de retirar-se amb la freqüència que es requereixi, segons els casos.  

 

BARANES DE PROTECCIÓ.  

Segons l’article 23 de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, les baranes i els 
sòcols de protecció seran de materials rígids i resistents. 

L’alçada de la barana ha de ser 110cm com a mínim a partir del nivell del forjat, i l’espai entre el 
sòcol i la barana estarà protegit per una barra horitzontal o per barrots verticals, amb una 
separació màxima de 15cm. Per a risc de caiguda superior a 6m les baranes seran de 125 cm. 

Els sòcols tindran una alçada mínima de 15cm sobre el nivell de forjat. 

Les baranes tindran capacitat per resistir una càrrega màxima de 150 Kgs per metre lineal. 

6.  MITJANS AUXILIARS, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL,  

SENYALITZACIÓ, I MAQUINARIA. 

MITJANS AUXILIARS. 

ESCALES DE MÀ. RD 486/1997 

Els graons hauran de ser d’una sola peça.  

La longitud d’una escala farà 5 o 7 m en funció de la seva robustesa.  

Només es podran allargar aquelles escales que disposin d’enganxaments i mecanismes apropiats.  

Si son de fusta no podes estar pintades. 

Hauran de subjectar-se per la part superior, on sobrepassarà 1 m del punt d’arribada. 

Les bases disposaran de recolzaments antilliscants. 

Formarà un angle entre 68 i 75. 

Quan s’hagi d’usar una escala de mà per treballs d’una alçada major a 3,5m s’haurà de disposar 
d’un sistema anticaigudes. 

No està permès arribar a alçades superiors a 5m amb un únic tram. 

 

ESCALES DE TISORES. RD 486/1997 

Els graons hauran de ser d’una sola peça. 
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Disposaran d’una articulació superior de topalls de seguretat d’obertura. 

Per la meitat de la seva alçada disposarà d’unes cadenes o cables de seguretat per limitar la seva 
obertura. 

Les bases disposaran de recolzaments antilliscants. 

Si son de fusta no podes estar pintades. 

No poden utilitzar-se els últims tres graons. Es farà servir com a màxim el 4rt graó ( des del més 
elevat) com a punt de recolzament i el darrer graó no quedarà per sota de la cintura del 
treballador. 

El treballador no col·locarà els peus als dos costats de l’escala. 

No es farà servir com a bases o recolzaments per a construir bastides de borriquetes. 

 

ESCALES D’ESTRUCTURA TUBULAR. RD 486/1997 

Es formarà per una torre senzilla, d’amplada 1,50m i elements d’escala desmuntables a la seva 
totalitat. La subjecció dels suports laterals als suplements de la bastida es fa mitjançant brides i 
passadors en els dos extrems. 

 

ESCALES DE SERVEI DE FUSTA CONSTRUÏDA A OBRA. RD 486/1997 

Es farà amb taulons de 7,5cm i amb barana de 110 cm d’alçada, sòcol de protecció i barra Inter 
mitja. L’alçada entre trams no serà superior a 2,20m. Els graons faran mínim 25x13 cm. Per a risc de 
caiguda superior a 6m les baranes seran de 125 cm. 

 

PLATAFORMES DE TREBALL SOBRE BORRIQUETAS. RD 486/1997 (RD 1627/97) 

L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser de 60cm i 80cm per deixar materials. El gruix de 
la fusta farà 5cm. Es construiran preferentment amb xapes/plataformes metàl·liques especials per 
bastides. Disposaran d’una escala per accedir i baranes quan la seva alçada sigui  a 2m 
respecte al punt de possible caiguda. La separació de la plataforma fins a la paret no serà 
superior a 30cm. Poden ser fixes o armades: 

FIXES: S’utilitzen sense arriostraments, fins a una alçada de 3m. Han de portar barana i sòcol de 
protecció. 

ARMADES: Compostes per bastidors mòbils arriostrats entre sí es pot arribar a una alçada de 6m 
(alçada màxima permesa per aquestes bastides). S’han d’usar amb moltes precaucions ja que 
són insegurs i molt perillosos. 

 

PLATAFORMES DE TREBALL SOBRE ESTRUCTURES TUBULARS. RD 486/1997 (RD 1627/97 PART C) 

A la seva col·locació es tindrà en compte les següents condicions: 

 -Els elements metàl·lics que formen els peus drets o suports seran a un plànol vertical. 

 -El nombre de ponts serà igual al de suports. 
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 -La separació entre ponts no serà superior a 2,50m. 

 -Els ponts es col·locaran per la part interior dels suports per reduir els vanos. 

 -Els ancoratges hauran d’estar formats per sistemes no deformables, a base de diagonals, 
formant triangulacions; i han d’estar ancorats a façana si no estan en eles seus extrems. S’han de 
preveure mínim 4 ancoratges i un per cada 20m² . Si no hi ha arriostrament vertical correcte es farà 
cada 40m² . 

 -Segons la norma UNE 79502 que conté el document d’Harmonització HD-1000 la alçada 
màxima a la que poden arribar aquestes bastides amarrades a la façana és de 30m des del terra i 
que no estigui coberta amb un tendal.  

Les bastides auxiliars fixes tenen unes amplades estàndard d’1 i 1,50m. 

La seva estabilitat ha de complir  que H/L(menor) < 5. 

Les bastides auxiliars mòbils Han de complir amb una estabilitat en funció de la seva alçada 
segons h/L (menor) < 4. 

L’accés a la plataforma haurà de fer-se mitjançant escales exteriors o interiors. 

Les rodes tindran dispositius de frenada i una càrrega màxima admissible de 800Kg si són 
rodes de ferro i 250Kg si són de goma. 

Si a una alçada superior als 2m les bastides no porten baranes (110cm d’alçada o 125 cm 
per a risc superior a 6m.), s’hauran d’utilitzar cinturons de seguretat per caigudes, 
subjectades a elements de la bastida. 

 

BAIXANTS DE RUNES. RD 1627/97 

Les obertures a parets per les que s’aboquin les runes, hauran d’estar protegides, com 
qualsevol altre,  per baranes rígides d’alçada no inferior a 110cm d’alçada o 125 cm per a 
risc superior a 6m,  amb sòcol de protecció de 15cm d’alçada mínim. A les obertures de 
parets o forjats en les que s’instal·laran baixants de runes, s’haurà de completar la 
protecció existent amb un tancament de la superfície existent al voltant de les 
embocadures de les mateixes a cada planta, per tal d’evitar la caiguda d’objectes. 

Els materials de fàbrica i les runes en general es regaran en la quantitat i manera necessària 
per evitar la pols. 

Quan els baixant aboquin les runes directament a terra, s’impedirà la circulació dels 
treballadors; per això s’haurà de tancar perimetralment el lloc on s’abocarà posar un rètol 
indicatiu de prohibició. Per garantir que no s’aboquin runes quan s’estigui treballant en 
aquella zona, els baixants hauran d’estar previstes de tapes que es podran tancar amb 
clau; el responsable de la clau serà un dels treballadors encarregats de treballar sota el 
baixant. 
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Quan el baixant estigui instal·lat a través d’obertures als forjats, el tram superior no podrà 
sobrepassar almenys 0.90m del nivell del forjat, per tal d’evitar la caiguda de persones i 
objectes. 

El tram inferior del baixant hauria de tenir menys pendent que la resta per tal de reduir la 
velocitat de les runes abocades. 

La distància de l’embocadura inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la 
mínima possible. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’UNA OBRA. RD 1627/97 

S’hauran de definir les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així 
com els interruptors diferencials per a la protecció de les persones en les línies d’enllumenat 
i en les de alimentació de les diverses màquines. Tot això serà calculat pel tècnic 
competent segons el contingut del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Els cables mànega que s’utilitzen a l’obra tenen un aïllament de 1.000v. La distribució a 
partir del quadre general es fa amb cable mànega contra la humitat perfectament 
protegit,; sempre que sigui possible anirà enterrat amb senyalització superficial. Els 
empalmaments definitius es faran amb caixes d’empalmaments de models normalitzats per 
la intempèrie. Per evitar el risc de ruptura de les mànegues esteses pel terra i el de caigudes 
dels treballadors, sempre que sigui possible, els cables de l’interior de l’obra, aniran penjats 
de punts de subjecció perfectament aïllat de l’electricitat. 

Els interruptors estaran instal·lats  dins de caixes normalitzades amb porta i clau, amb una 
senyal de “Perill Electricitat”, sobre la porta. 

Totes les màquines, així com la instal·lació d’enllumenat, van protegides amb un interruptor 
diferencial de 30mA. 

Les piques de connexió a terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant una 
senyal de risc elèctric. 

El cap d’obra controlarà que tot l’equip elèctric es revisi periòdicament per l’electricista 
instal·lador de l’obra i donarà ordres de les reparacions pertinents. L’encarregat controlarà 
que les reparacions mai es realitzin sota corrent. Abans de realitzar una reparació s’obriran 
els interruptors de sobreintensitat i els interruptors diferencials, desprès s’instal·larà al seu lloc 
una placa amb el text següent: ”NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA” 

Advertiment: si a l’obra existeixen diferents voltatges , (125v, 220v, 380v), a cada connexió 
de corrent s’ha d’indicar el voltatge al que correspon.  

 

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. RD 486/1997 

TANCAMENT PROVISIONAL D’UNA OBRA 
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Les Ordenances municipals poden fixar el tipus de material i demés condicionants del 
cercat d’una obra. 

Si l’espai ho permet es deixaran ben definit els accessos per a les màquines i camions i pels 
vianants (treballadors, tècnics...) 

Les oficines i les oficines tècniques s’ubicaran el més pròxim  a l’accés del recinte. 

En obres de gran superfície i en les que existeixi un centre tècnic/administratiu que hagi de 
rebre nombroses visites, s’habilitarà si és possible, un accés especial. En aquest cas el 
recorregut dels visitants es marcarà adequadament. 

Es disposarà d’un cartell d’advertiment comuns per tota l’obra. Els advertiments han de 
col·locar-se en punts o zones el més pròxim possible d’on es situa el risc. Els cartells multi 
senyals no es poden considerar d’advertiment i avís. 

 

MAQUINARIA. 

EQUIPS I EINES MANUALS. 

Les eines manuals hauran de ser les adequades per a cada tipus de treball, a més de 
disposar d’aquells elements per la seva manipulació en bon estat. 

Els mànecs, empunyadures, etc, seran llisos i de forma ergonòmica de manera que resulti 
fàcil d’agafar amb la mà i no poden ocasionar esgarrapades i pessics a les mans. 

Si pot existir risc de cops o que el seu maneig pugui implicar lleugeres luxacions als canells 
s’haurà d’utilitzar protectors de canells. 

EQUIP DE SOLDADURA AUTÒGENA. 

Les ampolles de gasos liquats s’obriran mitjançant claus incorporades a la instal·lació, 
disposaran de manòmetres i mano-reductors. 

Els broquets per soldar o tallar metalls estaran equipades amb ventalloles antiretorn i les 
mànegues seran de la secció i material normalitzat a cada cas. 

Les ampolles seran sempre en posició vertical tant en el moment de la seva utilització, 
subjectades a un carret o similar, transport i emmagatzematge. 

Cada ampolla de gasos, així com les d’oxigen i altres gasos estaran senyalitzades i es 
conservaran en posició vertical. 

 

 

 TAULA DE SERRA CIRCULAR. RD 1435/92 
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Aquesta màquina ha de complir amb les següents normes: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN 
60204-1 i les EC 349, així com la 72/23/CEE Directiva comunitària de baixa tensió. També existeix 
una norma provisional prEN-1870 1 Seguretat en màquines per a treballar la fusta.  

 -Ha de ser estable, dotada de quatre punts de fixació, i disposar de rodes pel seu transport. 

 -La protecció superior serà de 3mm com a mínim i de material fàcilment esgotable. 

 -Disposarà d’una guia-ganivet divisòria a una distància entre 3 i 8 mm del disc. 

 -Disposarà d’una guia longitudinal i per treballs específics. 

 -Les mides de la taula de treball estaran amb relació al diàmetre del disc de tall. L’amplada 
màxima del solc no serà superior de 12mm per a discs de serra de fins 500mm i de 16mm pels 
superiors. 

 -La subjecció del disc ha de fer-se mitjançant un sistema de brides de seguretat a l’eix de gir 
per impedir que s’afluixi. 

 -Disposarà d’un resguard inferior del disc de tall, així com d’un sistema de recollida de 
encenalls. 

 -La màquina no ha de poder funcionar amb el protector aixecat. 

 -Els discs podran ser d’acer dentats. 

 -Disposarà de fre motor, el temps d’aturada serà inferior a 10 seg. 

 -Disposarà d’un magneto tèrmic. Durant el procés de tall. Si la màquina te la possibilitat de 
quedar travada per qualsevol obstacle, ha de parar-se i només es podrà posar en marxa de nou 
mitjançant el botó d’arrencada.  

 -Es faran servir elements auxiliars per poder empènyer les peces petites. 

RECOMANACIONS: 

 -La màquina ha d’estar connectada mitjançant endolls normalitzats a línia elèctrica de 
subministrament que disposi de terra. 

 -S’haurà de tenir cura del seu manteniment a la obra evitant que quedi a la intempèrie fora 
de la jornada laboral. 

 -Es prohibirà el seu ús en cas de pluja o atmosfera amb un alt grau d’humitat. 

 -El disc ha d’estar en condicions d’ús i alienat amb en ganivet divisor. 

 -No es permetrà l’ús de guants de protecció. 

 -Només es farà servir per personal autoritzat. Es recomanarà l’ús d’un equip de protecció 
facial (careta contra impactes) o quan sigui necessari, equip de protecció ocular. 

 

SERRA DE TREPAR PORTÀTIL (PER FUSTA). 

 -L’equip disposarà del marcat CE. 

 -La màquina ha d’estar connectada mitjançant endolls normalitzats a línia elèctrica de 
subministrament que disposi de terra, excepte si la mateixa  sigui del tipus de doble protecció i per 
tant no disposi de toma a terra. 
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 -Disposarà de carcassa basculant de protecció del disc. 

 -El disc ha d’estar en condicions d’ús. 

 -Només es farà servir per personal autoritzat. 

 -Es prohibeix l’ús en cas de pluja o fusta mullada. 

 -Es recomanarà l’ús d’un equip de protecció facial (careta contra impactes) o quan sigui 
necessari, equip de protecció ocular. 

 -A moltes aplicacions a peu d’obra ofereix més seguretat que la serra de disc. 

 

MUNTACÀRREGUES. 

A diferència de les grues, dels muntacàrregues no existeix reglamentació específica pel muntatge 
i manteniment d’aquest tipus de maquinària. S’hauran de seguir les indicacions del fabricant tant 
pel muntatge com pel manteniment i l’ús. 

 

ELEVADOR DE CÀRREGUES MANUALS “MAQUINILLO”. 

L’elevador disposarà obligatòriament de: indicador de càrrega màxima a elevar, limitador de 
càrrega, ganxo amb pestell de seguretat. Senyal de risc per caiguda a diferent nivell. L’usuari 
haurà d’usar un sistema de subjecció si no està protegit per una barana o similar. El seu ús es 
limitarà a personal autoritzat. 

 

GRUES. RD 2291/1985 Reglamento de Aparells d’Elevació. MIE-AEM² 28.06.88 Instrucció Tècnica 
Complementaria. 

Existeixen tres tipus de grues segons el tems d’utilització: 

 Grup I:  Moment fins 250kN.m----9 anys 

 Grup II: Moment >de 250kN.m fins a 700kN.m----10 anys 

 Grup III: Moment > de 700kN.m----14 anys 

DOCUMENTACIÓ A EXIGIR:    

-Llibre registre de la grua. Historial. Modificacions. Revisions. 

 -Manual de funcionament de la grua. 

 -Registre o justificant de les operacions de manteniment (RD 1215/97)  

Anotacions: 

 Les grues fabricades abans del 07/07/1989 hauran d’haver passat, abans d’aquesta data, 
almenys una revisió. Posteriorment es faran les revisions de conformitat amb els criteris establerts 
per les grues de fabricació a la data indicada. 

 Per les grues fabricades després del 07/07/1989 la primera revisió es farà als 4 anys del primer 
muntatge i les següents cada tres anys. 
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 Quan les grues sobrepassin  el seu temps d’utilització hauran de passar una revisió anual. 
Revisions realitzades per una empresa d’Inspecció i Control col·laboradora de l’Administració, i 
lliurant el corresponent certificat. 

Instal·lació de la grua: 

 El projecte de la instal·lació l’haurà de redactar un tècnic amb titulació amb facultat per fer-
ho. 

 Per procedir a la legalització de la instal·lació es necessari el certificat de la no/si existència de 
línies aèries d’alta o baixa tensió a la zona d’obres i sol·licitar i obtenir el permís municipal d’acord 
amb les Ordenances municipals. 

 El projecte i la documentació necessària per la legalització de la instal·lació, a nom de 
l’usuari, es presentarà a una Entitat d’Inspecció i Control col·laboradora de l’Administració:  

Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic, S.A. (ICICT) 

 Entitat Col·laboradora de l’administració, S.A. (ECA) 

MUNTATGE: 

 El muntatge només pot efectuar-se mitjançant una empresa instal·ladora i de manteniment 
de grues torre autoritzada per l’Administració (Industria). 

 Un cop instal·lada la grua ha de tenir incorporat els següents elements d’informació: placa del 
fabricant, situada a la cabina o als accessoris, amb el nom del fabricant, tipus, núm., any de 
fabricació, càrregues i distancies admissibles. Plaques de distancies situades a la ploma respecte a 
l’eix del màstil/torre que ha de ser llegibles des del punt on es maneja la grua. Placa amb les 
instruccions d’utilització situada a la cabina o al armari elèctric. Quadre, en el que figura la Marca 
i Model de la grua, càrregues i distancies admissibles, que es podrà llegir des del terra. Si el 
moment de la grua es superior a 1500kN.m la cabina haurà de disposar d’indicacions de càrrega, 
abast i alçada sobre el ganxo. 

 L’operari que farà servir la grua haurà de conèixer les instruccions de funcionament que 
figuren al projecte, saber portar-la, tenir formació de les normes de seguretat de la obra i conèixer 
el RD 485/4997 (Annex V i VI). El gruista ha de tenir formació teòrica i pràctica per portar la grua, no 
és obligatori que tingui el carnet de conduir. Com a coordinadors demanarem al contractista 
informació de qui o quines persones portaran la grua i redactar les autoritzacions d’us 
determinades. 

SENYALS GESTUALS: 

 L’encarregat de les senyals haurà de poder seguir les maniobres sense córrer perill. Es 
dedicarà exclusivament a dirigir les maniobres i a la seguretat dels treballadors situats a les 
proximitats. 

 L’operador (destinatari de les senyals) haurà de suspendre la maniobra que estigui realitzant 
per sol·licitar noves instruccions quan no pugui portar a terme les ordres rebudes amb les garanties 
de seguretat necessàries. 

 L’encarregat de les senyals serà fàcilment reconegut per l’operari. Portarà un o més elements 
d’identificació apropiats, de colors vius, a ser possible iguals per tots els elements, i seran utilitzats 
exclusivament per l’encarregat de les senyals. 
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 RD 485/1997. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Annex VI. 

LEGISLACIÓ APLICABLE: 

RD 2291/1985 de 8 de novembre BOE 11.12.85 Reglament d’Aparells d’elevació i manutenció de 
les mateixes. 

Ordre del MIE del 28 de juny 1988 BOE 07.07.88 Instrucció Tècnica Complementaria MET-AEM² del 
Reglamento de Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues torres desmuntables per a obra. 
Modificada mitjançant Ordre del MIE de 16 d’abril de 1990.  

Ordre del DIE de 4 de setembre de 1989, per la qual s’adapta l’Ordre de 30.12.1986 a la ITC-MIE-
AEM-2 relativa a grues torre desmuntables per a obres, del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció (DOG 25.10.1989). 

Instrucció Tècnica Complementaria MIE-BT-028 del Reglamento Electrotècnic de Baixa Tensió 
Decret 2413/73 de 20.09.73 (BOE 09.10.73). 

Norma UNE 58.101 sobre condiciones de resistència i seguretat de les grues torre desmuntables per 
a obres. 

RD 485/1997 de 14 de abril. BOE 97.23 abril 1997. Matèries mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. Annex VI Senyals gestuals. 

7. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o  mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut  quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat, i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que  participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit. 

9. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT. 

INSTAL·LACIONS DE BENESTAR. RD 1627/97 
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BANYS  

Equipament en funció del nombre de treballadors presents a l’obra. El RD 1627/97 no estableix 
mínims. Disposaran d’aigua freda i calenta i calefacció a l’hivern. Bona ventilació, instal·lació 
elèctrica per enllumenat. 

Mínims de referència segons l’anterior Ordenança: 

Rentamans: 1 aixeta per cada 10 treballadors 

Dutxes. 1 per cada 10 treballadors 

Inodors: 1 per cada 25 treballadors 

VESTUARIS 

Estaran dotats de taquilles, amb pany i clau, per guardar la roba. Penjadors, seients, protectors 
pels peus i paperera. 

Tindrà una bona ventilació, instal·lació elèctrica per enllumenat i calefacció a l’hivern. 

MENJADORS 

Disposaran de seients i taules adequades, aigüera per rentar els plats i un cubell d’escombraries. 
Escalfador del dinar, instal·lació elèctrica per a enllumenat i calefacció a l’hivern. Bona ventilació, 
parets llises i un terra fàcil de netejar. 

Davant la possibilitat d’usar una sola construcció prefabricada, o adaptació d’un espai, per l’ús 
de banys, vestuaris i menjador es distanciarà o separarà, sempre que sigui possible, el menjador 
dels vestuaris. En el cas de que sigui possible l’accés del vestuari al menjador, aquest serà 
independent. Per tots els casos el menjador disposarà d’accés directe al carrer. 

10. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’ Estudi de Seguretat i Salut, que 
siguin abonables al contractista  principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del 
projecte d’execució. 

11. COORDINADOR DE SEGURETAT. 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a 
que assumeixi les funcions que al RD 162771997 es defineixen. 

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de 
l’obra, en que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest  Estudi de 
Seguretat i Salut, als seus mitjans  i mètodes d’execució. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
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oportuns i puguin procedir al compliment de l’acta d’aprovació visada pel col·legi professional 
corresponent. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per 
variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest  Estudi de 
Seguretat i Salut,  requerirà l’aprovació del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d’execució d’obres. 

 

 

 

13. COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL. 

Un cop el contractista disposi de l’acta d’aprovació del seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de 
procedir a la tramitació de la Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, d’acord amb el Art. 
19.1 del R.D. 1627/97, als serveis Territorials de Treball de la Generalitat, Carrer Carrera nº 20-24 de 
Barcelona.  

14. LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 

El llibre d'incidències és un llibre, habilitat per a aquest efecte, que hi ha d'haver en cada obra, 
amb la finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut. 

S'ha de mantenir sempre a l'obra, i ha d'estar en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, si no és necessària la designació de coordinador, en poder de 
la direcció facultativa. 

 

El llibre consta de fulls per duplicat i ha de ser facilitat per:  

- El col·legi professional al qual pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

- L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent si es tracta d'obres de les administracions 
públiques. 

 

A aquest llibre tenen accés i podran fer-hi anotacions relatives a les finalitats de control i seguiment 
del pla de seguretat i salut: 

- La direcció facultativa de l'obra, 

- els contractistes, subcontractistes i els treballadors/ores autònoms, 

- Les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses que 
intervenen a l'obra, 

- Els representants dels treballadors/ores, 
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- Els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents. 

 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al contractista afectat 
i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el 
cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es 
tracta d'una observació nova. 

 

15. DESIGNACIÓ DELS RECURSOS PREVENTIUS. 

Cada contractista haurà de designar un treballador propi com a recurs preventiu, d'acord amb 
l'Art. 32 bis de la Llei 31/95, desenvolupat per la Llei 54/2003, en matèria de la presència dels 
recursos preventius, quan a l'obra es donin algun dels següents supòsits: 

- Quan els riscs puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a 
perillosos o amb riscs especials: Es consideren com a tals activitats o processos els relacionats a 
l'Annex II del RD 1627/97: 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d' alçada, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 

- Quan la necessitat de l'esmentada presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin a causa de les condicions de 
treball detectades. 
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La persona designada com a recurs preventiu haurà d'acreditar, com a mínim, la següent 
formació: 

 

- Posseir una formació mínima en matèries de: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia 
i psicosociologia aplicada, d'una durada no inferior a 60 hores, en el cas d'empreses que 
desenvolupin activitats d'Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i 
túnels, amb risc de caiguda d' alçada o sepultament o treballs amb riscs elèctrics en alta tensió, 
entre altres activitats de risc, o de 30 hores en els altres casos, que no es considerarien aplicables a 
les obres en construcció. 

- Tenir una formació professional o acadèmica que capaciti per dur a terme responsabilitats 
professionals equivalents o de similars que precisen les activitats assenyalades en l'apartat anterior. 

- La formació mínima prevista s'acreditarà mitjançant certificació de formació específica en 
matèria de prevenció de riscs laborals, emesa per un servei de prevenció o per una entitat pública 
o privada amb capacitat per desenvolupar activitats formatives específiques en aquesta matèria. 

La persona designada com a recurs preventiu tindrà una sèrie d'atribucions i haurà de complir 
amb les següents funcions: 

- Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i 
fomentar l'interès i cooperació dels treballadors a l'acció preventiva. 

- Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, tals com l'ordre, la netedat neteja, 
la senyalització i el manteniment general, i efectuar el seu seguiment i control. 

- Realitzar avaluacions elementals de riscs i, en el seu cas, establir mesures preventives del mateix 
caràcter compatibles amb el seu grau de formació. 

- Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscs generals i específics de l'empresa, efectuant visites 
a l'efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i quantes funcions anàlogues siguin 
necessàries. 

- Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a l'efecte. 

- Cooperar amb els serveis de prevenció, en el seu cas.  

16. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ. 

Cada contractista, abans d'efectuar una subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat per l'Autoritat Laboral, segons el 
model de l'Annex III, del RD 1109/2007. 

El Llibre de Subcontractació haurà de ser habilitat per l'Autoritat Laboral (junt amb el núm. de 
registre de la Comunicació d'Obertura del Centre de Treball). 

Si un contractista, necessita un 2n Llibre de Subcontractació, per a una mateixa obra (per 
esgotament del 1r) haurà de presentar a l'Autoritat Laboral el 1er Llibre de Subcontractació. 

En cas de pèrdua o destrucció accidental del Llibre, s'haurà de justificar el fet mitjançant 
declaració escrita de l'empresari, a la diligència d'habilitació del 2n Llibre. Posteriorment, 
l'empresari contractista haurà de reproduir al nou Llibre les anteriors anotacions. 
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El contractista haurà de reflectir al Llibre, per ordre cronològic des del començament dels treballs 
(anteriorment a l'inici d'aquests) totes i cada una de les subcontractacions realitzades a l'obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte 
amb el promotor, indicant les dades requerides. 

 

 

Obligacions i drets relatius al Llibre de la Subcontractació. 

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l'obra de construcció fins al 
complet acabament de l'encàrrec rebut del promotor: L'haurà de conservar durant els cinc anys 
posteriors a l'acabament de la seva participació en l'obra. 

Amb cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera: 

- Comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut. 

- Comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents 
empreses subcontractades a l'obra i inscrites el Llibre de Subcontractació. 

- Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació: 4t Nivell de 
Subcontractació (segons Art. 5.3 Llei 32/2006), el contractista comunicar-ho a l'autoritat laboral 
competent, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la DF, mitjançant 
un informe de la pròpia DF en el que s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i una còpia 
de l'anotació efectuada al Llibre de Subcontractació. 

A les obres d'edificació (segons Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l'Edificació), una 
vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de 
Subcontractació degudament emplenat, perquè l'incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista 
haurà de conservar en el seu poder l'original.  
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17. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. 

 
 Resolució, de 04/11/1988;  

Departamento de Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 

Es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual.  

  
 Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ;  

Ministeri de Relaciones con las Cortes i de la Secretaria del Govern (BOE Num. 
311, 28/12/1992)(Correcció errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  

 * Modificació. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la 
Presidència (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 

 * Ampliació. Ordre, de 16 de maig de 1994 ; Ministeri de Industria i Energia (BOE 
130, 01/06/1994). Amplia el període transitori establert en el Reial Decret. 

 * Modificació. Real Decreto 159, de 03 de febrer de 1995 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE 57, 08/03/1995) 

 * Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) Resolució, de 25 de abril de 1996 ; 
Ministeri de Industria i Energia (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària 
del Reial decret. 

 * Modificació. Ordre, de 20 de febrer de 1997 ; Ministeri de Industria i Energia 
(BOE 56, 06/03/1997) 

  

Prevenció de riscos laborals.  

 
 Llei 31, de 08/11/1995 ; Cap de l’Estat (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
 Llei 54, de 12 de desembre de 2003 ; Cap de l’Estat (BOE 298, 13/12/2003) De 

reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Modifica els 
articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves 
disposicions addicionals. 

 Llei 50, de 30 de desembre de 1998 ; Cap de l’Estat (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Mesures Fiscals, Administratives i del 
Ordre Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 

 * Modificació. Llei 25, de 22 de desembre de 2009 ; de la Cap d’Estat (BOE núm. 
308, 23/12/2009) 

  

S’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  

 
 Real Decreto 39, de 17/01/1997;  
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Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
 * Modificació. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials (BOE num. 104, 01/05/1998) 
 * Modificació. Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials (BOE num. 127, 29/05/2006) 
 * Afegeix un paràgraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de juny de 

2005 ; Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
 * Modificació. Real Decreto 298, de 6 de març, de 2009 ; del Ministeri de la 

Presidència (BOE núm. 57, 07/03/2009) 
 * Modificació. Real Decreto 337, de 19 de març, de 2010 ; del Ministeri de Treball 

e Immigració (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
 * Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de juliol de 2015 ; del Ministeri 

de la Presidència (BOE num. 159, 04/07/2015) 
 * Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministeri de 

Treball i Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 

  

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut al treball.  
 

 Real Decreto 485, de 14/04/1997;  

Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
 * Modificació. Real Decreto 598, de 3 de juliol de 2015 ; del Ministeri de la 

Presidència (BOE num. 159, 04/07/2015) 

  

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, pels treballadors.   
 

 Real Decreto 487, de 14/04/1997 ;  

Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

  

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut als llocs de treball.  
 

 Real Decreto 486, de 14/04/1997;  

Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
 * Modificació. Annex I. lletra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de novembre, del 

Ministeri de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004) 
 * Complementa. Ordre TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials (BOE núm. 244, 11/10/2007) 

  

Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball.  

 
 Real Decreto 665, de 12/05/1997 ;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
 * Modificació. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junior, del Ministeri de la 

Presidència (BOE num. 145, 17/06/2000) 
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 * Modificació. Real decreto 349/2003, de 21 de març, del Ministeri de la 
Presidència (BOE num. 82, (05/04/2003) 

 * Modificació. Real Decreto 598, de 3 de juliol de 2015 ; del Ministeri de la 
Presidència (BOE num. 159, 04/07/2015) 

  

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a l’ús pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

 
 Real Decreto 773, de 30/05/1997 ;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 140, 12/06/1997) (Correcció errades: BOE 
171 / 18/07/1997) 

   

S’estableixen les Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  per l’ús pels treballadors dels 
equips de treball.  

 
 Real Decreto 1215, de 18/07/1997;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
 *Modificació. Real Decreto 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004) 

  

S’aproven les Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  destinades a protegir la 
seguretat i salut dels treballadors en activitats de mineria. 

 
 Real Decreto 1389, de 05/09/1997;  

Ministeri de Industria i Energia (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

  

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció   

 
 Ordre, de 12/01/1998 ;  

Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

  

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en el treball a l’àmbit de les empreses de 
treball temporal.  

 
 Real Decreto 216, de 05/02/1999; 

Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 47, 24/02/1999) 

 

Protecció de la Salut i Seguretat dels treballadors contra riscos relacionats amb 
l’exposició d’agents químics durant el treball.  
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 Real Decreto 374, de 06/04/2001;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correcció errades: BOE 
129 / 30/05/2001) 

 * Modificació. Real Decreto 598, de 3 de juliol de 2015; del Ministeri de la 
Presidència (BOE num. 159, 04/07/2015) 

 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per la protecció fornt al risc elèctric.  

 
 Real Decreto 614, de 21/06/2001;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús al aire lliure.  
 

 Real Decreto 212, de 22/02/2002;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
 * Modificació. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministeri de la 

Presidència (BOE num. 106, 04/05/2006) 

  

S’estableixen les  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en obres de construcció. 

 
 Real Decreto 1627, de 24/10/1997;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
 * Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de novembre de 

2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
 * Modificació. Real Decreto 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials (BOE num. 127, 29/05/2006) 
 * Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real 

Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

 * Modificació. Real Decreto 337, de 19 de març, de 2010 ; del Ministeri de Treball 
e Immigració (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

  

Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

 
 Real Decreto 171, de 30/01/2004;  

Cap d’Estat (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
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S’aprova la instrucció tècnica complementaria MIE APQ-8 «Emmagatzematge de 
fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut de nitrogen». 

 
 Real Decreto 2016, de 11/10/2004;  

Ministeri de Indústria Turisme i Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 

 

Sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en front als riscos derivats 
de l’exposició a vibracions mecàniques.  
 

 Real Decreto 1311, de 04/11/2005;  

Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
 * Modificació. Real Decreto 330, de 13 de març de 2009; del Ministeri de la 

Presidència (BOE núm. 73, 26/03/2009) 

  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll. 

 
 Real Decreto 286, de 10/03/2006;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 60, 11/03/2006) (Correcció errades: BOE 
62 , BOE 71 / 14/03/2006) 

  

Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
 Real Decreto 314, de 17/03/2006;  

Ministeri de Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Correcció errades: BOE núm. 
22 / 25/01/2008 ) 

 *Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministeri de la 
Presidència (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

 *Modificació. Ordre VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministeri d’habitatge 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 

 *Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrer de 2010; del Ministeri de 
Habitatge (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

 *Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de març de 2010 ; 
del Ministeri de Habitatge (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

 *Sentencia de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, por la 
que se declara la nul·litat del article 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
març, por el que s’aprova el CTE, així com la definició del paràgraf segon d’ús 
administratiu i la definició completa d’ús públic concurrència, contingudes en el 
documento SI del mencionat Codi; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

 * Modificació articles 1 i 2 i el annex III de la part I. Llei 8, de 26 de juny de 2013; 
de la Cap d’Estat (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
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 * Modificació DB-HE i DB-HS. Ordre FOM 588, de 15 de juny de 2017; del Ministeri 
de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

  

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables  als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 

 
 Real Decreto 396, de 31/03/2006;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

  

Es dona publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social. 

 
 Resolució TRI 1627, de 18/05/2006; 

Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)  

  

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 
 Llei 32, de 18/10/2006;  

Cap d’Estat (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
 * Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007; del Ministeri de 

Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
 * Complementa. Real Decreto 327, de 13 de març de 2009; del Ministeri de 

Treball e Immigració (BOE núm. 63, 14/03/2009) 
 * Modificació. Llei 25, de 22 de desembre de 2009; de la Cap d’Estat (BOE núm. 

308, 23/12/2009) 
 * Modificació. Real Decreto 337, de 19 de març, de 2010; del Ministeri de Treball 

e Immigració (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

 

Es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació aprovats 
pel  Real Decreto 314/2006, de 17 de març, i el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

 
 Ordre VIV 984, de 15/04/2009; 

Ministeri de Habitatge (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correcció errades: BOE núm. 
230 / 23/09/2009) 

  

S’aprova la Instrucció Tècnica complementaria 02.2.01 «Posada en servei, 
manteniment, reparació e inspecció de equips de Treball» del Reglament general de 
normes bàsiques de seguretat minera.  
 

 Ordre ITC 1607, de 09/06/2009; Ministeri de Industria, Turisme i 
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Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009) 
 * Modificació. Ordre ITC 2060, de 21 de juliol de 2010; del Ministeri de Industria, 

Turisme i Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

  

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb 
amiant Instrucció 2; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

 
 S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009;  

Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
 * Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una 

disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

 * Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 
2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

 * Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 
103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a radiacions òptiques artificials. 

 
 Real Decreto 486, de 23/04/2010; 

Ministeri de Treball e Immigració (BOE Num. 99, 24/04/2010) (Correcció errades: 
BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

  

Registre de delegats i delegades de prevenció 

 
 Decret 171, de 16/11/2010;  

Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) (Correcció errades: 
DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010) 

  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a 
l'amiant.  
Instrucció 1: Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de 
cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de 
mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors 
autònoms  
Instrucció 4; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
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Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc 
per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2; Direcció General de Relacions Laborals (Num. , 23/11/2010) 

 

Residus i sòls contaminats. 

 
 Llei 22, de 28/07/2011;  

Cap d’Estat (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
 * Modificació. Real Decreto Llei 17, de 4 de maig de 2012; de la Cap d’Estat 

(BOE núm. 108, 05/05/2012) 
 * Modificació. Llei 11, de 19 de desembre de 201; de la Cap d’Estat (BOE núm. 

305, 20/12/2012) 
 * Modificació. Llei 5, de 11 de juny de 2013; de la Cap d’Estat (BOE núm. 140, 

12/06/2013) 

 

Es registra i publica l’Acta dels acords sobre el procediment per la homologació 
d’activitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals, així com sobre el 
Reglament de condicions pel manteniment de la homologació d’activitats formatives 
en matèria de Prevención de Riscos laborals d’acord amb lo establer al V Conveni 
col·lectiu  del sector de la construcció.  

 
 Resolució, de 08/11/2013;  

Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE Num. 280, 22/11/2013) 
(Correcció errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )  

 

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-
2020  
 

 Resolució EMO 600, de 25/03/2015;  

Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015) 

 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a camps electromagnètics. 

 
 Real Decreto 299, de 22/07/2016;  

Ministeri de la Presidència (BOE Num. 182, 29/07/2016) 

  

Es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.  
 

 Real Decreto 180, de 13/03/2015;  
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Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (BOE Num. 83, 07/04/2015) 

  

Es modifica el Document Bàsic DB-HE «Estalvi d’energia» i el Document Bàsic DB-HS 
«Salubritat», del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Real Decreto 314/2006, de 17 
de març. 

 
 Ordre FOM 588, de 15/06/2017; Ministeri de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 

Es registra i publica el Conveni Col·lectiu general del sector de la construcció.  
 

 Resolució, de 21/09/2017;  

Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE Num. 232, 26/09/2017) 

  

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)  
 

 Reial decret 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 
7599, 16/04/2018) 

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
 Decret 89, de 29/06/2010;  

Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 

 

 
 

  Les Franqueses del Vallès, desembre 2019 

  EL TÈCNIC 
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PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Les Franqueses del Vallès, desembre de 2019 

     EL TÈCNIC 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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7. NORMATIVA EXIGIBLE AL PROJECTE 
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NORMATIVA EXIGIBLE AL PROJECTE 

 

NORMATIVA PRINCIPAL EMPRADA 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreterras i puentes (PG3) 

Norma 61IC secciones de firme. 

Instrucción para la mejora de la eficiència en la ejecución de infraestructures (ferroviarias, 
carreteres y aeropuertos) Ministerio de fomento, FOM/3317/2010. 

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 
en la Red de Carreteras del Estado. 

ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras 

Orden circular 23-2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carreteres. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07, 18-05-07) 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02, 27-9-02) 

Codi Tècnic de l’edificació 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08  

EDIFICACIÓ I URBANISME  

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE 08) 

RD 997/2002, pel qual s'aprova la norma de construcció sismoresistent en els projectes de nova 
construcció d'edificacions de nova planta i rehabilitacions que afectin de manera substancial la 
seva estructura 

Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques en els 
projectes de nova construcció i rehabilitacions importants d'edificacions emplaçades a Catalunya 

 

REIAL DECRET 505/2007, de 20 d'abril, pel que s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per l'accés i ús dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. 

INSTRUCCIÓ 2/2007 de la secretaria d'indústria i empresa d'aclariments sobre les disposicions 
reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic 
de l'Edificació (CTE) i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Reial Decret 1371/2007, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el document bàsic DB-HR Protecció 
davant el soroll del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març pel que s'aproba el Codi Tècnic de l'Edificació. 
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DECRET 21/2006 PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D'ECOEFICIÈNCIA EN 
ELS EDIFICIS. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE).  

Protecció davant el soroll 

INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIONS 

DECRET 122/2002, de 16 d'abril, pel qual es despleguen alguns aspectes del Reglament del registre 
d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, se'n modifiquen alguns preceptes i es fixen 
models de documents. 

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

SEGURETAT I SALUT 

Hi ha una relació mes extensa a la memòria de Seguretat i Salut, aqui es descriuen les mes 
rellevants:  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el reial Decret 39/1997, del 17 de 
gener, pel que s´aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d´Octubre, pel que s´estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

 

EL TÈCNIC 

Desembre 2019 
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8. PLANIFICACIO DE L’OBRA  
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