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1.1. Dades generals
1.1.1. Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Projecte de reurbanització de la plaça de l’Esglèsia i el carrer de
Sant Vicenç del Nucli antic del municipi

Tipus d’intervenció:

Urbanització

Emplaçament:

Nucli urbà

Municipi:

17214 Regencós, comarca del Baix Empordà

Objecte del projecte

Millora del paviment

1.1.2. Agents del projecte
Promotor:

Nom: Ajuntament de Regencós
Adreça: c/Torres Jonama, nº 2
17214 Regencós, comarca del Baix Empordà. Provincia de Girona.

Arquitectes:

Societat: La Factoria Sinòptica SLP
CIF: B17598368
Nom: Miquel Poch i Clara / Jordi Salvatierra i Herrero
Núm. colꞏlegiats: 30289/9 30053/5
CIF: 40294128 Z / 35.025.822 L
Adreça: Av. Jaume I, 3, àtic B – 17001 Girona
Telèfon: 972 41 61 71

Girona, maig del 2021

ELS ARQUITECTES
Miquel Poch i Clara / Jordi Salvatierra i Herrero
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1.1.3. Relació de documents complementaris i projectes parcials
Al tractarse del projecte d’urbanització la relació de documents complementaris que s’adjunten és la següent:
(Tots els documents estàn signats pels mateixos autors del projecte i estan inclossos en l’apartat IV
DOCUMENTS ANNEXOS):
Estudi Bàsic de seguretat i salut:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Estudi de gestió de residus de la
construcció:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

1.2. Tècnica
1.2.1. Àmbit d’actuació. Superfície.
Aquest projecte queda definit per les façanes de les edificacions del carrer Sant Vicenç i de la plaça de
l’Esglèsia del nucli urbà de Regencós. La superfície de l’ambit d’actuació abarca uns 369,35 m2.

1.2.2. Usos, edificacions i infraestructures existents.
L’actuació té com a objecte la urbanització de la plaça de l’Esglèsia i el carrer Sant Vicenç, substituint tot el
paviment i deixant-lo a un sol nivell, millorant la mobilitat dels vianants.

1.3 Memòria descriptiva
1.3.1. Característiques constructives de la xarxa viària.
La proposta s’emmarca dins els paràmetres fixats per la normativa urbanística, mantenint el vial que planteja
el planejament.

1.3.2. Descripció de les diferents xarxes de servei.
En aquest projecte únicament s’actua en el paviment, els serveis ja són existents. La única intervenció serà en
la anivellació de les tapes dels serveis, per seguir la cota de la nova pavimentació.

1.3.3. Proposta d’ordenació i tractament dels espais lliures.
Es planteja fer una pavimentació nova aixecant l’actual. En el cas de la plaça es traurà el sauló existent per
poder realitzar la pavimentació nova, es mantindràn les jardineres existents. El paviment de la vorera s’ha
previst en continuïtat amb les últimes intervencions en el municipi amb la voluntat donar més uniformitat els
espais públics.

1.3.4. Contingut del projecte.
El projecte conté tota la informació necessària per a la contractació i execució de les obres descrites en
aquesta Memòria.

1.3.5. Documentació que s’integra.
El projecte s’integra la documentació següent:
 Memòria
 EBSS
 Plec de condicions tècniques facultatives econòmiques i legals
 Plec de condicions tècniques i particulars
 Amidaments i pressupost
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Relació de plànols:
A01. Situació i emplaçament. E:s/e
A02. Planimetria. Àmbit d’intervenció. E:1/500
A03. Planimetria. Proposta paviment. E: 1/250
A04. Paviment. Cotes. E: 1/250
A05. Planta. Plaça de l’esglèsia. E: 1/100

1.4 Pressupost
Les obres descrites tenen el pressupost següent:
Pressupost de contracta (IVA inclòs) 45.289,80 €
(QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS)

1.5 Termini i sistema d’execució
El termini d’execució de les obres és de tres mesos.
L’execució es farà en una sola fase que inclou la totalitat de les obres pel pressupost total d’aquest projecte.

1.6 Justificació que l’actuació és susceptible de lliurar-se a l’ús públic
Aquest projecte, que està desenvolupat en una única fase, permet després de l’execució poder-se lliurar a ús
públic.

1.7 Compliment de la normativa vigent
El projecte compleix la normativa vigent.

Girona, maig del 2021
Miquel Poch i Clara / Jordi Salvatierra i Herrero
Arquitectes

2. ANNEXES

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització

general
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
• Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
•

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
•

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
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vialitat
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)
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genèric d’instal·lacions urbanes
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3/6

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

H id ra nts d’in ce nd i
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àmb it m unic ipa l o sup ram un ic ip a l:
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribució de gas canalitzat
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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xarxes de distribució d’energia elèctrica
G ene ra l
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

A lt a T e ns ió
•

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

•

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm.
4827 de 22/2/2007).
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Ba ixa T ens ió
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

Ce nt res de T r ans fo rma c ió
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)
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• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

En llumen at pú b lic
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions
• Especificacions tècniques de les Companyies
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX DEL ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
3.1. MEMÒRIA TÈCNICA
3.2. PLECS DE CONDICIONS

1.1. EXPOSITIVA
1.1.1.

Promotor
AJUNTAMENT DE REGENCÓS
c/Torres Jonama, nº 2. 17214 - REGENCÓS

1.1.2.

Objecte del treball
L’objecte del present projecte és la descripció de la millora de l’accés a la plaça de
l'Esglèsia en el terme municipal de Regencós en la província de Girona.

1.1.3.

Arquitecte projectista
LA FACTORIA SINÒPTICA, SLP
Av. Jaume I, 3, àtic B, 17001 – GIRONA
NIF: B17.598.368
Representants:
MIQUEL POCH I CLARA, arquitecte col·legiat al COAC amb el núm. 30289/9 i NIF
40.294.128Z
JORDI SALVATIERRA I HERRERO, arquitecte col·legiat al COAC amb el núm. 30053/5 i
NIF 35.025.822L

1.2. TÈCNICA
1.2.1.

Àmbit d’actuació. Superfície.
S’actua sobretot en la zona que correspon a l’accés de vehicles, ja que es recondueix
aquest cap a les edificacions, deixant més gran l’espai peatonal. La zona existent al costat
del mur que separa amb el carrer Nou es manté.

1.2.2.

Usos, edificacions i infraestructures existents.
La urbanització d’aquesta plaça ha de solucionar el tema de l’accessibilitat de vehicles,
preservant la mobilitat dels peatons, ampliant l’espai dels vianants ganyant espai en el tram
central de la plaça, fer més fàcil la circulació i l’accés al centre del municipi.

1.3. DESCRIPTIVA
1.3.1.

Característiques constructives de la xarxa viària.
La proposta s’emmarca dins els paràmetres fixats per la normativa urbanística, mantenint el
vial que planteja el planejament.

1.3.2.

Descripció de les diferents xarxes de servei.
En aquest projecte és soterraren totes les xarxes de servei i és deixaran les previsions de
connexió de cada parcel·la, per quan sigui possible la seva connexió a la xarxa.

1.3.3.

Proposta d’ordenació i tractament dels espais lliures.
Es planteja fer una pavimentació nova reconduint el trànsit de vehicles, donant més espai
als peatons, ampliant la zona, col·locant uns nous bancs i un arbre. La pavimentació serà
igual a l’existent combinada amb les zones marcades dels bancs i l’arbre, tot això es
especificat en la documentació gràfica. El paviment de la vorera s’ha previst en continuïtat
amb les últimes intervencions en el municipi amb la voluntat d’uniformitzar els espais
públics. La il·luminació pública projectada esta dissenyada mantenint els mateixos
paràmetres existents.

1.3.4.

Contingut del projecte.
El projecte conté tota la informació necessària per a la contractació i execució de les obres
descrites en aquesta Memòria.

1.3.5.

Documentació que s’integra.
El projecte s’integra la documentació següent:

−
−
−

Memòria EBSS
PLEC 1
PLEC 2

Girona, gener del 2020
Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero
Arquitectes
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DEMOLICIONS
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en conseguir la total desaparició de l’edifici a demolir.

1.2 Diferents mètodes de demolició:
•
•

•
•

Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
- demolició per arrossegament.
- demolició per empenta.
- demolició per entibament.
- demolició per bola.
Demolició per explossius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:
Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per
aquest motiu necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir:
•

•

•
•

Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de
gas i electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de
combustible, si els hagués.
La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions
per rotura de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot
contaminació per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
Un càlcul o anàlisi de la resistència i de l’estabilitat de ls diferents elements a demolir, així com, en el cas
d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en l’estabilitat de ls edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:
•
•
•

Una programació exhaustiva de l'avançament de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de
seguretat, el temps i el cost.
Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees
d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma
adequada i segura els treballs de demolició.
Finalment, una previsió d'elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de
runa, cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva,
dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió
d'espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies
d'evacuació.

Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent
tècnic competent i l'encarregat general de la demolició.
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DEMOLICIÓ MANUAL
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines
manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.)
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de transport
(pala carregadora, dúmper, etc.).

1.2 Descripció:
La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir:
•
•
•
•
•

Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals,
subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderroc de la coberta.
Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors.
Enderroc pis per pis, de dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats.

S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat inferior.
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport
horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical.
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferentes plantes fins
a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior.
En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa
amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor.
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible,
mitjançant màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques).
Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats
següents:
•
•
•

Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc.
Conductors de maquinària per al transport horitzontal.
operadors de grua per a l'hissat de runa.

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició:
•
•
•
•
•
•

Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc.
Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes,
baranes, etc.
Eines manuals, martell picador i el bufador.
Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.
Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa.
Instal·lació d'aire comprimit.
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DEMOLICIÓ MANUAL
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d'octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.

Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en
màquines.
(20 i 21) Risc causat per l'acumulació de gasos i combustibles.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoconiòtic.
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll.
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DEMOLICIÓ MANUAL
3.- NORMA DE SEGURETAT.
El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

Abans de la demolició:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de
demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària.
Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o
altres dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar.
S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc.
S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir.
S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant la
realització dels treballs.
S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells
pneumàtics.
S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a
l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària
elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per evitar la
projecció d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida
envaeixi la vorera s'haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas de vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius
contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar
si aquestes progressen.
És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es
prendran mesures profilàctiques.
Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de
seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que
s'abatin o bolquin.
Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari.
En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs
perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha
afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi.
En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició
horitzontal, convenientment ancorats en ambdós extrems.
Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior
a 6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels
treballadors.
Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una
bastida per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de
l'edifici que s'estigui demolint.
Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents
baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals.
Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes,
tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt.
En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència,
amb la finalitat de protegir totes les persones que es troben als nivells inferiors.
L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts
de suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que
permetin el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d'estar suficientment il·luminades.
S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres
sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada.
No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides.
estudi de seguretat i salut
memòria urbanisme 8/97

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser
afectades per aquesta.
Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec,
tancant completament l’esmentada zona.
Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós.
Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de
treball.
En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de
cuiro.
En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços.
En cas de generació de pols es regaran les runa.
En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els
treballadors hauran d'usar mascaretes antipols adequades, per a evitar problemes en les vies
respiratòries.
En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar
ulleres de protecció contra impactes mecànics.
El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui
possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps).
En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions
oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:
•
•

Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar
les lesions que hagin pogut sorgir causades per l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

ELEMENTS AUXILIARS:
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Camions i dúmpers de gran tonatge
Grup compressor
Martell pneumàtic
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DEMOLICIÓ MANUAL
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i
sòcol.
L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i
10 cm d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de
corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada.
L'ancoratge òptim de les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa
de tal manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruix i 20 cm. d'ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de perill en general.
Senyal d'advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de prohibit fumar.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
Treball manual de demolició per operaris especialitzats:
•
•
•
•
•
•

Cascos.
Guants de cuiro.
Botes de seguretat.
Cinturó anticaiguda de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges.
Guants de cuiro.
Davantal de cuiro.
Maneguins de cuiro.
Granota de treball.
Botes de cuiro amb polaines.
Cinturó de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
•
•
•
•
•
•
•

Cascos.
Guants de cuiro.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors):
•
•
•
•
•

Cascos.
Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat)
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua):
•
•
•
•

Cascos.
Guants de cuiro.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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MOVIMENT DE TERRES
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
•
•
•
•

Neteja i esbrossament.
Desmunts.
Terraplens.
Excavació de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport,
per a això s’haurà de:
•
•
•
•

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar amb els
seus recursos humans i tècnics.
Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les
diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de
l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet.
Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per
a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció
Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure
adequadament la maquinària.

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos
d'accidents possibles.
S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes.
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció).
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NETEJA I ESBROSSAMENT
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la
capa vegetal.

1.2 Descripció:
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del
terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les
zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per
a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal.
Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:
•
•
•
•
•

conductors de maquinària de bulldózers.
operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament.
conductors de maquinària per realitzar l'excavació.
conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i la neteja.
senyalitzadors.

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària
de moviment de terres, és a dir:
•
•
•
•

bulldózers.
carregadores (pala mecànica).
mototraílla o excavadores.
camions, dúmpers i motobolquet per al transport terres.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en:
•
•
•
•
•

Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari.
Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari.
Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i
rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària.
Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora.
La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant
carregadores, camions, dúmpers i/o motobolquets.
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NETEJA I ESBROSSAMENT
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
1.-Caiguda de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
5.-Caiguda d'objectes despresos.
6.-Trepitjades sobre objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

OBSERVACIONS:
(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de desmunts desproveïts de mesures de
protecció.
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la
capa vegetal que els sostenia.
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de
moviment de terres.
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres.
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals.
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària
de moviment de terres.
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos.
Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll.
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NETEJA I ESBROSSAMENT
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes.
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i
d’oficines.
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària
de moviment de terres.
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que es calgués.
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estan instal·lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte
les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives.
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar,
aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible, causat pel nou replantejament del lloc
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra.
I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada
finalitzada l'obra.
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis.
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCÉS
•
•

El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques
al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots.

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a
urbanitzar a fi de detectar possibles esllavissades de materials provocats pel propi desbrossament i neteja.
•
En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans
mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores,
etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de
l’enderrocament d'arbres.
•
Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements
auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines
antibolcada i antiimpacte.
•
Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les
operacions de desbrossament o posteriors.
•
Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó
anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat.
•
S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora.
•
En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han
de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i
seguretat.
•
S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
•
A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del
pendent de les rampes.
•
A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de
camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari.
•
Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".
•
El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de
gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega
transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada.
•
El trànsit de camions, dúmpers, motobolquet al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap
(encarregat, capatàs).
•
S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells
pronunciats.
•
S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos.
•
En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de
seguretat de 90 cm.
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•
•
•

S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària
realitzant els treballs de neteja i desbrossament.
S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos
que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del
temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables.

Serveis existents:
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació.
Línies elèctriques aèries
•

•

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en
els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les
distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir
en cas d'accident.
En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura
metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada :
1 metre per a tensió < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensió de 380 KVoltios
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf
(sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques
s’ha de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on
circulen.
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes
especials de cautxú o de materials plàstics.
S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests
ecobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta protecció.
En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de
temps molt breu.
En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :
No abandonar el lloc de conducció.
Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va
causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric.
Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny
possible de la màquina evitant tocar aquesta.
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una
distància segura.
En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió.
En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es
trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes :
No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.
Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes
imprudents.
Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina.
En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
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Camions i dúmpers de gran tonatge
Retrocarregadora
Serra mecànica

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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NETEJA I ESBROSSAMENT
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas de vianants.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril,
senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997)
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NETEJA I ESBROSSAMENT
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs auxiliars (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d'alta visibilitat.
Impermeable.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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DESMUNTS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.
1.2 Descripció:
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de
terres.
S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que
no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de
contenció necessari.
Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:
•
•
•
•

conductors de maquinària per a realitzar l'excavació.
operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament.
conductors de camions o dúmpers per al transport de terres.
senyalitzadors.

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de
terres, és a dir:
•
•
•
•
•

excavadores.
retrocargadoras.
carregadores.
camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres.
mototraillas.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny:
•
•
•
•
•

Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari.
Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la maquinària.
Desviació de serveis afectats.
Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació.
Evacuant les terres obtingudes en l'excavació.
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DESMUNTS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.

Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
5.-Caiguda d'objectes despresos.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
13.-Sobreesforços.
16.Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció.
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de
moviment de terres.
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic).
(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats.
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos.
(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
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DESMUNTS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes.
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i
d’oficines.
Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de
moviment de terres.
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés
i,complementàriament, als talls que es calgués.
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les
especificacions anteriors.
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran
de ser desviats provisionalment, si és possible, causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de
mantenir el servei durant l'execució de l'obra.
I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada
finalitzada l'obra.
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent-se
de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels
serveis aeris.
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels
serveis afectats.
En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a en l'apartat de “procés“.
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin
esquerdes, es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen.
Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el
comportament de les edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.).
Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir
certa inestabilitat en tots els talusos.
Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu
cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat.
S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora.
En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han
de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i
seguretat.
S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
A l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els senyals
indicatius del pendent de les rampes.
En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari.
Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".
El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per
volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona
convenientment lligada.
En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia
elèctrica aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram.
El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap
(encarregat, capatàs).
S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos.
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•
•
•
•
•
•
•

En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de
seguretat de 90 cm.
En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talusos s’haurà de tenir especial cura en
mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres.
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui,
guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran
botes d'aigua i impermeables.
Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general de l'edificacions contigües
per a observar les lesions que hagin pogut sorgir causat per les excavacions.
En cas d'l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la
normativa de seguretat específica d'explosius.

Serveis existents:
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuació.
Línies elèctriques aèries
•

•

•
•
•
•
•
•
•
-

•
-

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents
als treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir
en cas d'accident.
En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada :
1 metre per a tensió < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensió de 380 KVoltios
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf
(sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny
per on circulen.
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes
especials de cautxú o de materials plàstics.
S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta protecció.
En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de
temps molt breu.
En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :
No abandonar el lloc de conducció.
Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al què
va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric.
Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny
possible de la màquina evitant tocar aquesta.
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una
distància segura.
En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió.
En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es
troben a la zona de perill han d'observar les següents normes :
No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.
Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes
imprudents.
Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina.
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•

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

Línies elèctriques subterrànies
•
•
•

•
•
•
•
•
•

S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la
línia en el terreny.
A mesura que els treballses vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada.
En cas que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb
sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50
cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi
donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual.
En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de
realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció.
En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir
d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm
manualment amb la pala.
Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant
ser malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles
que impedeixin l'acostament.
Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de
seguretat:
descàrrec elèctric de la línia
bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica.
comprovació d'absència de tensió.
posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases.
S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) mitjançant
recobriment o limitació de distància.
En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les
següents mesures :
suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció.
descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
protegir la conducció per a evitar deterioraments.
no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar
l'excavació.
en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora.
La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió
l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es
tracta de línies aèries.

Conduccions de gas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la
profunditat de la conducció.
En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran
els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi
necessari, per a assegurar la posició exacta.
En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, es començaran els
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada,
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment.
No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.
Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar moviments i deterioració de
la mateixa, per a poder avançar en els treballs.
No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.
És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.
És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.
És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la
possible formació d’espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics.
No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.
És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar
càrregues.
Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori
desconnectar prèviament el circuit elèctric.
Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una
correcta connexió a terra.
Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i
es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.
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•
•

En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió, tot el personal de l'obra s’haurà de retirar més
enllà de la distància de seguretat assenyalada i no s’haurà de permetre l’acostament de ningú que no
sigui el personal de la companyia subministradora.
En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran tan lluny com sigui
possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)
•
•
•
•
•
•
•
•

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva
direcció i profunditat.
En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada
en servei.
Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o
s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines.
S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas que així ho requereixi.
És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix
l'autorització de la companyia subministradora.
No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.
És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar
càrregues
En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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DESMUNTS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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DESMUNTS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs auxiliars (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d'alta visibilitat.
Impermeable.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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TERRAPLENS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Consisteix en la realització de farciments de terres per arribar a la rasant d'esplanació.

1.2 Descripció:
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del
terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per al
sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu
desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial necessari per
a tal fi.
Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:
•
•
•
•

conductors de maquinària per a realitzar el farciment.
operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit.
conductors de camions o dúmpers per al transport de terres.
senyalitzadors.

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de
terres, és a dir:
•
•
•
•

retrocarregadores.
carregadores.
camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres.
piconadores.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada:
•
•
•
•

Replantejat el terreny.
Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari.
Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària.
Desviant els serveis afectats.

El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament de
la subbase del paviment.
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TERRAPLENS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
5.-Caiguda d'objectes despresos.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

OBSERVACIONS:
(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció.
(5) Risc específic causat per les esllavissades en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de
moviment de terres.
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16) Risc específic causat pels serveis afectats.
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys
polsegosos.
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll.
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TERRAPLENS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes.
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i oficines.
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de
moviment de terres.
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les
especificacions anteriors.
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar,
aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible, causat pel nou replantejament del lloc amb
l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra.
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis.
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han
de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i
seguretat.
S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del
pendent de les rampes.
En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari.
Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".
El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora.
Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per
volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona
convenientment lligada.
El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs).
En el cas que causat per les característiques de les terres de l'esplanació i als agents atmosfèrics de la
zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar
l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.
És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos.
En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de
seguretat de 90 cm.
En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de mantenir
com a mínim una distància no inferior a 2 metres.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants,
cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes
d'aigua i impermeables.
En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies
aèries elèctriques o de telecomunicacions).

Serveis existents:
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació.
Línies elèctriques aèries
•

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en
els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir
en cas d'accident.
En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada:
1 metre per a tensió < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensió de 380 KVoltios
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf
(sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques
s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per
on circulen.
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes
especials de cautxú o de materials plàstics.
S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió.
Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta protecció.
En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de
temps molt breu.
Εn cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :
No abandonar el lloc de conducció.
Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que
va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric.
Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny
possible de la màquina evitant tocar aquesta.
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una
distància segura.
En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió.
En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es
trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes :
No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.
Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos.
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes
imprudents.
Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina.
En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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TERRAPLENS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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TERRAPLENS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs auxiliars (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.
Impermeable.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és
profunda i de petita secció la denominarem pou.

1.2 Descripció:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat.
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics.
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que
aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons
les característiques del terreny.
Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:
•
•
•
•

Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació.
Operaris per a l'excavació manual.
Operaris per als treballs d'estintolament.
Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres.

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de
moviment de terres, és a dir:
•
•
•
•

excavadores.
retrocargadora.
carregadora.
camions, dúmpers o motobolquts per al transport.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous:
•
•
•
•
•

Desviant els serveis afectats.
Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l'excavació.
Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar.

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior.
El desentibat es realitza en el sentit invers.
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.

Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
29.-Malalties causades per agents biològics.

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de gasos tòxics o pols.
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades.
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions
anteriors.
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de
ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de mantenir el servei
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte
funcionament una vegada finalitzada l'obra.
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de
marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels
serveis aeris.
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels
serveis afectats.
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a l'apartat de” procés“.
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCÉS
Rases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.
Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experiència.
No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat
igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà
l'alarma en cas que es produís alguna emergència.
S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin
Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els
estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües
superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o
d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni
càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície.
En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall
La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el
terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un
capcer.
L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui clavetejada al
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa.
Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura.
És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat
suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les
escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a
mínim.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a
distància no menor de 2 m.d la vorera del tall
Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions
corresponents.
No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran
tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de
protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324.
En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.
el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de
palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a
l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris
que es puguin accidentar.
El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
En cas d'inundació causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent
per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos.
En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de
seguretat convenientment ancorat.
L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny
sec o botes de goma en presència de fangs.
En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal.
Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.
Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala,
referenciada anteriorment, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls que sigui precís.

Pous
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

-

El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre
el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres.
A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les
disposicions estarblertes a la nostra legislació.
Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la
ràpida evacuació dels treballadors.
Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.
A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.
S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la
major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.
S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc.
Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior
i els voltants del pou.
Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i
disposar d'una il·luminació d'emergència.
Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de:
Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de
comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.
L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de
seguretat instal·lat al seu mateix ganxo.
L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la
part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i
utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es
trobi al capdamunt del pou.
El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que
no es pugui desfermar.
Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui enganxar i
desenganxar el poal sense cap perill.
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•
•
•

Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de
protecció.
El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada.
No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat.
S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.
Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc
de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.
En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà
una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de
trànsit de vianants a 1 metre.
En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a
la nit, mitjançant punts de llum destellants.
L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny
sec o botes de goma en presència de llots.
En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal.
El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte
elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament.
S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat,
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i ,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Serveis existents:
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuació.
Línies elèctriques aèries
•

•

•
•
•
•
•
•
•
-

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en
els treballs pròxims a línies aèries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir
en cas d'accident.
En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada:
1 metre per a tensió < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensió de 380 KVoltios
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf
(sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques,
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny
per on circulen.
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes
especials de cautxú o de materials plàstics.
S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta protecció.
En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de
temps molt breu.
En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió:
No abandonar el lloc de conducció.
Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que
va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric.
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•
•

Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny
possible de la màquina evitant tocar aquesta.
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una
distància segura.
En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió.
En el cas que la màquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que
es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes :
No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.
Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes
imprudents.
Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina.
En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

Línies elèctriques subterrànies
•
•
•

•
•
•
•
•
•

S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la
línia en el terreny.
A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada.
En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb
sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50
cm.de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual.
En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de
realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció.
En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a
partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm.,
es farà manualment amb la pala.
Quan la conducció quedi en l'aire, es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant
ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles
que impedeixin l'acostament.
Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en
compte com principal mesures de seguretat :
S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant
recobriment o limitació de distància.
posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases.
Comprovació d'absència de tensió.
bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica.
descàrrec elèctric de la línia
En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les
següents mesures :
suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció.
descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb amb molt de compte.
protegir la conducció per a evitar deterioraments.
no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar
l'excavació.
en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora.
La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió
l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es
tracta de línies aèries.

Conduccions de gas
•
•
•
•
•
•
•

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la
profunditat de la conducció.
En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran
els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi
necessari, per assegurar a la posició exacta.
En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada,
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment.
No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.
Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la
mateixa, per a poder avançar en els treballs.
No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.
És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.
És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible
formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics.
No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.
És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar
càrregues.
Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori
desconnectar prèviament el circuit elèctric.
Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una
correcta connexió a terra.
Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i
es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.
En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió, tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de
la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la
companyia subministradora.
En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible
de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)
•
•
•
•
•
•
•
•

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva
direcció i profunditat.
En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en
servei.
Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o
apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines.
S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.
És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb
l'autorització de la companyia subministradora.
No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.
És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar
càrregues.
En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Escales de mà
Camions i dúmpers de gran tonatge
Carregadora
Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal de perill d'obres.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de final de prohibició.
Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria".
Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs en rases i pous (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.
Impermeable.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a
proporcionar un servei urbà.

1.2 Tipus de xarxes:
•
•

Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
Subterrànies.
Aèries.
Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment:
•
•
•
•

Desviació de serveis afectats.
Execució de l'excavació de rases.
Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra.
bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació.

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors,
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba,
piconadores de corró o pneumàtica, etc.
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de
limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar,
així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon.
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general
de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns
elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada.
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament
modulats.

1.2 Descripció:
Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta,
bàsicament, dels següents elements:
•
•
•
•

Connexió a la xarxa existent.
Xarxa de distribució en alta i mitja tensió.
Estacions de transformació de la tensió (ET)
Xarxa de distribució en baixa tensió.

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements:
•
•

Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de
comandament i de protecció que alimenten els elements receptors.
Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements:
•
•

Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està
formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones
urbanitzades.
Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels
punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris
o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels
cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o a
l’interior dels edificis.

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de
material en un espai predeterminat.
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions
auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip
humà següent:
•
•
•
•

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació).
conductors de grues mòbils.
obrers.
personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació:
•
•
•
•
•
•

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic i
piconadora pneumàtica manual.
Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d'aigua.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops per objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objecte.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
29.-Malalties causades per agents biològics.

OBSERVACIONS :
(3)
Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció.
(8)
Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents.
(27)
Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols.
(28)
Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29)
Risc causat per l'extracció de terres contaminades
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en
compte la normativa d'excavació de rases i pous
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent
nivell, aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides
i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques
usaran botes d'aigua i impermeables.
En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils).
Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el
més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària.
Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat
de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres.
L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
Per a realitzar l'eslingat:
S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.
S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada.
L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.
S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.
Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni
deixar-les a terra .
S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.
En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició
d'equilibri.
S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.
Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a
lligar bé.
Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta
activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa.
No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la càrrega i els cables.
S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar
obstacles.
Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca
altura i a marxa moderada.
En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega.
S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.
S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra
o al seu lloc de col·locació.
No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació.
S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega.
S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables.
S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.
L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada .
Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per
una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals
previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran,
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no
superior a 50 metres.
La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant .
Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui
produir.
Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu
traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi
adoptat una de les dues alternatives.
En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres
en perfecte estat , de manera immediata.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua,
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar.
Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre
superfícies insegures.
El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i
ensopegades amb altres operaris.
Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ú , evitant que saltin estelles durant la
realització de les tasques.

Estació transformadora
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de
la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l'absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol
manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat,
protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols química seca i farmaciola, i
que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal.
Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements
següents:
placa d'identificació de cel·la.
instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes.
esquema del centre de transformació.
perxa de maniobra.
banqueta aïllant.
insuflador per a respiració boca a boca.
En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de
perill.
En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars
d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura
elèctrica.
La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils
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Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensió s’ha de considerar el "Reglament
sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre,
BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar la legislació vigent en aquesta
matèria.
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i
Salut en obres d'Edificació).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Escales de mà
Retroexcavadora
Planta de formigó
Grua mòbil
Piconadora de safata
Camió grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal de perill d'obres.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de final de prohibició.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

-

Treballs en rases i pous (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Guants de neoprè (treballs d'obra)
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.
Impermeable.

-

Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà).
Guants aïllants, en el cas que sigui precís.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Cinturó de seguretat, si escau.

-

Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d'ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant.
Perxa aïllant.

-

Per als treballs d'obra (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Ulleres antiimpactes.
Protecció de les oïdes.
Mascareta amb filtre mecànic antipols.

•

•

•

•

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a
garantir la distribució i subministrament als usuaris.
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris.

1.2 Descripció:
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:
•
•
•

Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al dipòsit o estació de
tractament.
Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el
cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de
màxim consum.
Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc. que es
disposen en l'entramat interior d'una població, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:
•
•

Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les estacions de
regulació i mesura.
Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió (
80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar).

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de
material en un espai predeterminat.
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
•
•
•
•

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació).
conductors de grues mòbils.
obrers.
personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la
instal·lació:
•
•
•
•
•
•

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic i
piconadora pneumàtica manual.
Útils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d'aigua.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines
9.- Cops per objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
29.-Malalties causades per agents biològics.

OBSERVACIONS :
(3)
Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció.
(8)
Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats o existents.
(27)
Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols.
(28)
Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29)
Risc causat per l'extracció de terres contaminades
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i
pous.
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants
per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides
i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques
usaran botes d'aigua i impermeables.
En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils).
Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol
causa els conductes llisquin o rodin.
Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una
distància mínima de seguretat de 2 metres.
L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
Per a realitzar l'eslingat:
S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.
Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada.
L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.
S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.
Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les al
terra .
S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.
En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició
d'equilibri.
S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.
Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a
lligar correctament.
Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això
i cal comprovar quina pot haver estat la causa.
No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la càrrega i els cables.
S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar
obstacles.
Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca
alçada i a marxa moderada.
En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega.
S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.
S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra o
al seu lloc de col·locació.
No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació.
S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega.
S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables.
S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.
L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada .
Els treballs de hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per
una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals
previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la
rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a
distàncies no superior a 50 metres.
La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant.
Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi
produir.
Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu
traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de
treball.
Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres en
perfecte estat , de forma immediata.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment
de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar.
Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a
enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris.
Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat.
Escales de mà
Retroexcavadora
Planta de formigó
Piconadora
Piconadora de safata

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal de perill d'obres.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de final de prohibició.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).
Botes d'aigua de seguretat.
Impermeable.

-

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

-

Treballs en rases i pous (operaris):
Cascos.
Pantalla facial.
Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Guants de neoprè (treballs d'obra)
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o taps).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.
Impermeable.

-

Per als treballs d'obra (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues).
Protecció de les oïdes (en realitzar fregues).
Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).
Cinturó de seguretat, si es calgués.

•

•

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.

estudi de seguretat i salut
memòria urbanisme 56/97

PAVIMENTS
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o
aspecte.

1.2 Tipus de paviments:
•
•
•

•

asfàltic: revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i
tractament asfàltic.
formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat,
reglat, etc.).
peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de
diferents formes:
sobre una base de sorra compactada.
sobre una base rígida de formigó.
sobre una estructura auxiliar.
terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

1.3 Observacions generals:
Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment :
•
•
•

Preparació del terreny.
Execució de subbases i bases, en cas necessari.
Col·locació o execució del propi paviment.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar,
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat.
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PAVIMENTS ASFÀLTICS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt
de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua
penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació.

1.2 Descripció:
Els paviments asfàltics estan formats:
•

•

•
•

subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre
a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la
resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la
construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat
per a resistir càrregues.
rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació
calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de
contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat
dels mateixos.
base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als
seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles.
paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent
amb dues capes de rodadura.

Aquests paviments estan formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base,
reg d'adherència i capa de rodadura.
Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
•
•
•

conductors de maquinària.
obrers i peons.
asfaltadors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels
paviments:
•
•
•
•
•

Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió asculant,
dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen, asfaltadora
(calderet de reg asfàltic), etc.
Útils i eines diversos.
Connexió provisional d'aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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PAVIMENTS ASFÀLTICS
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.

Riscos
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
13.-Sobreesforços.
14.-Exposició a temperatures extremes.
15.-Contactes tèrmics.
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles
24.-Accidents de trànsit.

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat.
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó.
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden
aconseguir el punt d'autoignició.
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PAVIMENTS ASFÀLTICS
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer
els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat
possible.
S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat.
En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de
camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del trànsit viària.
Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".
El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament
(encarregat, capatàs).
S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en
les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador.
En cas de estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que
aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per
evitar atropellaments de personal auxiliar.
Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari.
El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions
de l’operari que guiï l’abocament.
L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a
evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat.
En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte.
Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a
evitar cremades i dermatitis.
Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa
s’ha d' cobrir amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial.
No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt
dels ulls.
A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers
auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin
produir durant el treball.
En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de
diòxid de carboni per a apagar possibles focs.
En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic.
A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit),
granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants
de cuiro i pantalla facial.
A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc
de contacte amb l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro.
En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas
que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a
continuació.

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents:
Línies elèctriques aèries
•

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en
els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir
en cas d'accident.
En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es
mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels
cables; distància recomanada:
1 metre per a tensió < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensió de 380 KVoltios
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf
(sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes
especials de cautxú o de materials plàstics.
S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta protecció.
En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir
dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període
de temps molt breu.
En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió:
No abandonar el lloc de conducció.
Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit
invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte
elèctric.
Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta.
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins
una distància segura.
En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir
l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense
tensió.
En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es
troben en la zona de perill han d'observar les següents normes :
No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.
Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes
imprudents.
Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina.
En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Camió grua
Estenedora de productes bituminosos
Màquina d'asfaltar

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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PAVIMENTS ASFÀLTICS
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
Extintor de pols química seca o diòxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal de perill d'obres.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de final de prohibició.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de prohibit fumar.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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PAVIMENTS ASFÀLTICS
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

-

Per als treballs amb morters i formigons:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.

-

Per als treballs de reg asfàltic:
Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit).
Guants de cuiro.
Granota de treball cenyit i tancat.
Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta).
Pantalla facial.

-

Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació:
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.

•

•

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:
Tipus de revestiments amb peces rígides:
•
-

amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc.
amb llistons (mosaic).
amb taules (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó.
amb llambordes de pedra o de formigó.

Es poden col·locar de diferents formes:
•
•
•

sobre una base de sorra compactada.
sobre una base rígida de formigó.
sobre una estructura auxiliar.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció.
Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de material solt o paletitzat a les respectives zones.
Aquest arreplega de material es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió,
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc.
Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
•
•
•
•

conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador.
operaris d'abocament del formigó.
conductors de formigonera.
enrajoladors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels
paviments:
•
•
•
•
•

Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita
cilindrada per a transport auxiliar, camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc.
Útils i eines diversos.
Connexió provisional d'aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caigudes d'objectes per desplom
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
7.- Cops contra objectes per manipulació.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops per objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles
24.-Accidents de trànsit.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

OBSERVACIONS:
(8)
(11)
(16)
(18)
(26)

Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat.
En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
Risc específic en treballs de polit.
Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter.
Risc causat per la manipulació de peces per a pavimentar
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions
grua, camions formigonera, etc.
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat.
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat,
capatàs).
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres
marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador.
En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que
aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en
cas de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin
caigudes al mateix nivell.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides
i erosions.
Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços.
Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors
diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona.
És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles
mascle-femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat
d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari.
El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de
l'operari que guiï l'abocament.
L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols pneumoconiòtics.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a
sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensió.
En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules
per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà
d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.
Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l’interior de jaulones de
transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega.
Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al
moment de la seva utilització.
El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos.
Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre
plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments.
Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de
circulació o treball.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
Els operaris que manipulin morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui mascareta
antipols.
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•
•
•
•
•

Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell.
Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte
amb energia elèctrica.
Les polidores a utilitzar tindran el manillar de la manipulaciói control revestit de material aïllant de
l'electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina
"desconnectada de la xarxa elèctrica".

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Serra circular
Esmoladora angular
Motobolquet

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt.
Extintor de pols química seca o diòxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•

Senyal de perill indefinit.
Senyal de limitació de velocitat.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

-

Per als treballs amb morters i formigons:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.

-

Per als treballs de col·locació paviment :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids.
Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids.

•

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació,
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i
protecció del trànsit rodat i de vianants.

1.2 Tipus de senyalització viària:
•
•

senyalització horitzontal (marques horitzontals).
senyalització vertical.

1.3 Observacions generals:
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire
impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una
boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se
realitzar:
•
•
•
-

pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o
pintat amb màquina autopropulsada.
La senyalització vertical consisteix en:
semàfors.
senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i
indicació.
senyals d'informació.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar,
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat.
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals,
pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit
rodat i de vianants.

1.2 Descripció:
Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes
pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants
amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat.
Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són :
•
•
•
•
•

passos de vianants.
zones d’estacionament.
senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària dels
carrils per a circulació de vehicles.
inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li
l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa
una determinada prescripció.
altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament
senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils
bici, autobus, etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc.

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
•
•

conductors de maquinària.
pintors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels
paviments:
•
•
•
•

Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor
pneumàtic, etc.
Connexió provisional d'aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
10.-Projecció de fragments o partícules
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles

OBSERVACIONS:
(17, 18 i 21)

Risc causat per l'ús de dissolvents.

estudi de seguretat i salut
memòria urbanisme 72/97

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
S'evitarà en la mesura que es pugui el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als
treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i
permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball,
guants de neoprè i botes de seguretat).
L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme
des de poca altura per a evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats
d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà
adaptat el seu corresponent filtre químic.
Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en
especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor.
L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients
tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin
nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació.
S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.
No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que continguin sulfur de carbó,
tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic.
Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada
utilitzats, en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques.
Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material
inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar.
Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i
classe de pintura que empra.
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de
pintat.
El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i
botes de seguretat.
S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb
el terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir
per la tovera.

Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la
màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Pistola per a pintat

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
Extintor de pols química seca.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de prohibit fumar.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

-

Per als treballs amb pintura :
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Mascareta amb filtre químic.
Pantalla facial, si escau.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o
ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat,
comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants.

1.2 Descripció:
Els elements fonamentals de la senyalització vertical són :
•

•

•

semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de
parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària
necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una
presa de terra.
senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes
d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre
el terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les
alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el
codi de circulació, és d'1 metre d'altura.
senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars, sortides de la ciutat, etc.

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
•
•
•

obrers.
peons.
conductors de maquinària.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels
paviments:
•
•
•
•
•

Maquinària: camió grua, etc.
Utils i eines diversos.
Connexió provisional d'aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d'higiene i benestar
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
7.- Cops contra objectes immòbils.
13.-Sobreesforços.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
24.-Accidents de trànsit.
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides
i erosions.
Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments
de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els
conductes llisquin o rodin.
L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, per a
facilitar l'enganxall i desenganxament.
Per a realitzar l'eslingat:
S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.
Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada.
L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.
S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.
Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les al
terra .
S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.
En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició
d'equilibri.
S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.
Si la càrrega no es trobés ben lligada o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i s’ha de tornar
a lligar bé.
Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i
comprovar quina pot haver estat la causa.
No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la càrrega i els cables.
S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar
obstacles.
Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca
altura i a marxa moderada.
En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega.
S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.
S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra
o al seu lloc de col·locació.
No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació.
S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega.
S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra , afluixant una mica els cables.
S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.
Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per
una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.
Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat,
guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Oxitallada
Martell pneumàtic
Camió grua
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
Extintor de pols química seca.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de prohibit fumar.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

-

Treballs de transport manual i col·locació :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans.

1.2 Tipus:
•
•

jardineria.
mobiliari urbà.

1.3 Observacions generals:
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver
realitzat anteriorment:
•
•
•
•

preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens, desmunts , contenció.
sanejament: clavegueram, etc.
instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc.
pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc.

En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del diferentmobiliari urbà.
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar,
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat.
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MOBILIARI URBÀ
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir
diferents serveis, orientats a l'ús i a que gaudeixi la població urbana.

1.2 Descripció:
El mobiliari urbà comprén la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines,
cabines prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes,
parquímetre, etc.
Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar l'equip humà
següent:
•
•
•

obrers.
peons.
conductors de maquinària.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels
paviments:
•
•
•
•
•

Maquinària: camió grua, etc.
Útils i eines diversos.
Connexió provisional d'aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d'higiene i benestar.
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MOBILIARI URBÀ
2.- RELACIÓ DE RISCOS.
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a
minorar aquests riscos.

Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
9.- Cops per objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
24.-Accidents de trànsit.
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MOBILIARI URBÀ
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides
i erosions.
L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit.
Per a realitzar l'eslingat:
S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades.
S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.
Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les al
terra .
S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega.
En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició
d'equilibri.
S'ha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin estesos de
la mateixa manera.
Si la càrrega no es trobés ben lligada o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a
lligar correctament.
Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar qual
pot ser la causa.
No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans romanguin
agafades entre la càrrega i les eslingues.
Quan la grua està estacionada i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la
distribució ha d'elevar la càrrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle.
En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el
desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada.
En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega.
S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.
S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra
o al seu lloc de col·locació.
No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació.
S'ha de vigilar no agafar les eslingues en depositar la càrrega.
S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra , afluixant una mica les eslingues.
Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una persona que
conegui els senyals de comandamentde la grua.
Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres
de protecció contra impactes mecànics.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no sigui
possible, l'operari haurà d'utilitzar equip bde protecció individual (auriculars o taps).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.
Escales de mà
Esmoladora angular
Martell pneumàtic
Camió grua
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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MOBILIARI URBÀ
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997)
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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MOBILIARI URBÀ
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

-

Treballs de transport manual i col·locació :
Cascos de seguretat.
Guants de cuiro i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Ulleres antiimpactes.
Protecció auditiva (auriculars o taps).

•

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
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ELEMENTS AUXIALIARS

CAMIONS I DÚMPERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció
per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el
transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre
d'estacionament.
A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les ordres dels
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.
S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar.
S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les
maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la
cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària,
evitant la permanència d'operaris sobre el basculant.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant :
El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà
equilibrada quan es carregui.
S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat.
Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia.
Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculant:
No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està
totalment baixada.

GRUP COMPRESSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El grup compressor s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.
L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades .
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es
garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no sigui possible, l'operari haurà
d'utilitzar l’equip de protecció individual (auriculars o taps).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor
a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul.
S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina en tot moment.
Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels
martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti.
Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de
connexió tindran el seu corresponent estanquitat.
És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball.

MARTELL PNEUMÀTIC
•

El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar
equip de protecció individual (auriculars o taps).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels
martells.
Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de
connexió tindran el seu corresponent estanquitat.
És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball.
Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter.
S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest.
No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors
auditius.

RETROCARREGADORA
•

Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment
de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de
l'equip amb què treballi a cada moment.

SERRA MECÀNICA
•
•
•
•
•
•
•

S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat.
L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica.
L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.
S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial.
Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha.
No s’ha d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada.
L'operari que manipuli la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de
cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

ESCALES DE MÀ
•
•
•
•
•
•
•
•

A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats.
En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar altures superiors a 5 metres.
Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre.
Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjecció al capdavant.
L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de desembarcament.
L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

CARREGADORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a
materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts.
S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos
precisen cullerots més petits .
Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar.
Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar.
Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit
màxim de pes per a evitar riscos.
És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics.
No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones.
Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de
forma visible als límits de la zona d'evolució.
No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb
el braç de la màquina.
Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona
d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala
pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la.
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•
•
•
•
•

Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant,
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions.
Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de
bloqueig per a impedir la seva caiguda.
No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a
davant.
El maquinista que condueixi la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat,
calçat antilliscant i cinturó antivibratori.
En els zones de càrrega s’ha de:
evitar el soscavat.
aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de
la presència de cables o canalitzacions soterrades.
coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers.
utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin.
equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament.
S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat.
A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de
bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat
del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen.
Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys
secs però lliscants.
No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents.
És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar
sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina.
Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a
excavar per sota del xassís.
La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses.
En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina
del conductor.
Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de quedar dins de la cabina si aquesta
està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no
estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de guia.
Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat.
Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple,
s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina.
Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat
per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que
puguin arrossegar la màquina.
En els zones d'excavació i càrrega s’ha de:
detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin
de la presència de cables o canalitzacions soterrades.
coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers.
utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin.
equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper.

PLANTA DE FORMIGÓ
•
•
•
•
•

Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de preparar el terreny donant-li un cert vessament.
A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves
baranes de seguretat.
L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, en tot moment,
del risc de caiguda a diferent nivell.
Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta.
Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions formigonera s’hauran de
senyalitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camió a l’interior de l'obra.

estudi de seguretat i salut
memòria urbanisme 91/97

•
•

Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes
per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada
acabat el procés de formigonat de cada jornada.
El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els
interruptors diferencials i magnetotèrmics per a garantir la protecció contra contactes.

GRUA MÒBIL
•

•

Ha de tindre's en compte:
- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes
estabilitzadores.
no treballar amb el cable inclinat.
S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues
mòbils autopropulsades.

PICONADORA DE SAFATA
•
•
•
•
•

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment.
El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços.
No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa.
No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades.
L'operari que manipuli la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro
i protectors auditius.

CAMIÓ GRUA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista.
Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.
És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de
l'extensió braç-grua.
El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres
incorrectes.
Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no
superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret).
És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió
estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades.
És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o
talusos.
És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega.
És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua.
Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps.
És prohibit de romandre persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres.
És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió.
El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva
formació.
S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.
S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra.
No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.
S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.
No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva
integritat física.
Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de
permetre que ningú toqui el camió grua.
Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador.
Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a
suportar el pes de la màquina.
S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament.
No s'ha de penjar ningú ni
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PICONADORA
•
•
•
•

En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca
amplària.
No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons.
L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores.
La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS
•
•
•
•
•
•
•

•

No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.
Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà
dirigida per un especialista en previsó dels riscos per inexperiència.
Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions
d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres.
Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes
grogues i negres alternatives.
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes
tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra
intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.
És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents.
Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents
senyals :
Perill substàncies calentes (perill foc).
Rètol: No tocar, altes temperàtures.
S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció
solar.

MÀQUINA D'ASFALTAR
•
•
•
•

Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
plataformes de treball i mitjans d'accés segurs,
mitjans apropiats d'extinció d'incendis.
Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar :
protegides mitjançant baranes,
equipades amb una escala d'accés.
Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica
corrugada.
L'elevador de la instal·lació m

SERRA CIRCULAR
•
•
•
•
•
•
•

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard,
deixant només, una sortida per a la llimadura.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .
S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades.
En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma
d’entrescat s’ha de rebutjar el disc.
S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions
d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

ESMOLADORES ANGULARS
•
•
•
•
•

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs
sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.
En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a
treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació.
S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc
o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al
lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball,
ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar
a multiplicar.
No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.
En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent
per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i
importants desplaçaments o el mig treball és complex.
En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç
d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll així ho requereix .

MOTOBOLQUET
•
•
•
•
•
•
•
•

Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades
brusques.
Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent,
s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler
que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és
prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.
Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com a transport per al personal.
La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor.
El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori.
No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en
terrenys secs.

PISTOLA PER A PINTAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir
excessiva polvorització.
Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que
no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió.
Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas
de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura.
La gafeta de seguretat s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola.
Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es
produeixin espurnes causades per l'electricitat estàtica.
No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la
pressió del sistema.
L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament
accidental de la pistola.
S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant.
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OXITALLADA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les
següents condicions :
Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.
No es barrejaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després del seu ús.
Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de
les que estiguin plenes.
El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa.
Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar.
Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina.
S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama.
S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les mànegues d'alimentació.
A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer la següent normativa :
Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i
comoditat.
S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar
possibilitats d'accidents.
L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc +
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins
de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat.
No s'han d'inclinar les bombones d'acetilè per a esgotar-les.
No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.
Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
mànegues i aquestes estiguin en perfecte estat .
Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama.
Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb
aigua.
No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència perllongada, s’ha de tancar el pas de
gas i portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada.
S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats.
No depositar l’encenedor al terra.
S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva.
S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color
vermell)
No s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que
contingui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu.
En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta
protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar.
En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat.
Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina
d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura.
És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc
s'ha de fumar al magatzem de bombones.

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
•
•
•
•
-

S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar,
preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant
l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser:
mòduls prefabricats
construïdes en obra.
En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres:
Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i
taquilles individuals.
Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10
treballadors.
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•
•
•

•
•

Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada
10 treballadors.
Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de:
1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels
mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.
Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i
il·luminació.
Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de
vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre.
Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a
prop de l'accés, perquè el treballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al treball.
En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, a causa de la dinàmica de l'obra, es disposi
d'espai a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i
Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin,
també,a prop de les vies d'accés.
Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de
complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada.
Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.

MAGATZEM I APARCAMENT
•
•
•

S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i
col·lectiva.
S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el
permet.
S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra,
i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es
senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb
tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises llampegants durant la nit.

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES
Condicions generals de seguretat
En començar la jornada
•
•
•
•
•
•
•

Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies.
S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la
màquina, així com les consignes particulars de l'obra.
Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles pèrdues.
Ajustant, el seient a les seves necessitats.
S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.
Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta.
Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de
la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina.

Durant el treball
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com
també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les
arestes o comandaments de la màquina.
No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva
prevenció.
Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de
la visibilitat i del clàxon de marxa enrere.
L'ús del cinturó de seguretat és obligatori.
Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La
presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques.
Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.
No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els
braços i cullerots alçats.
Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils
de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.
Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar
totes les llums enceses fins i tot si és de dia.
S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i
prohibicions.
S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a
un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.
No s'ha de circular mai en punt mort.
No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.
En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines.
Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de
descans.
No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder
reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada
•
•
•

•
•

L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i
vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte :
posar el fre d'estacionament.
accionar el punt mort dels diferents comandaments.
si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria.
treure la clau del contacte.
bloquejar totes les parts mòbils.
tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina.
L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle.
En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al
Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra.

Manteniment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el
fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions.
No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot produir un incendi.
Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha
d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i
immobilitzacions.
Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els
dispositius protectors.
En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es
llegeixi clarament.
S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.
No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent.
En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres
antiprojeccions.
Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a
evitar cremades.
Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar.
Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi
que aquest líquid és corrosiu.
Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable.

Condicions específiques de seguretat
•
•
•

L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la
màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva
prevenció.
L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que
treballin a prop de la seva zona d'influència.
Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de
seguretat de cada màquina.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PART I
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no
suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració
del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del
Colꞏlegi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de
les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4
de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració
publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs
anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
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Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Colꞏlegi Professional al
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PART II
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS
PREVENTIUS:

Aspectes generals.
























REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer
de 1.940, en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de
14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16
de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30
de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O.
12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E.
23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de
24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12
de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7
d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
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NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.



ILꞏLUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis



NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre
de 1.996.
ORDENANCES MUNICIPALS

Instalꞏlacions elèctriques.




REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.









REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de
Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)




COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març
de 1995.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.



DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.



QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
CONVENIS COLꞏLECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
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Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
U.N.E.-E.N. 361: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
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assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995
U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996
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4. PLEC DE CONDICIONS

ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS
4.1. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS
4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS

5.1 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES I LEGALS
CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA.
MADRID, 1989. COMPOST PEL CENTRE D’ESTUDIS DE L’EDIFICACIÓ.
SUMARI
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS.
Naturalesa i objecte del Plec general. Documentació del contracte d’obra.
CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES.
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L’Arquitecte Director. L’Aparellador o Arquitecte Tècnic.
El Constructor.
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA.
Verificació dels documents del Projecte.
Pla de Seguretat i Higiene.
Oficina a l’obra.
Representació del Contractista.
Presencia del Constructor a l’obra.
Treballs no estipulats expressament.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte.
Reclamacions contra Ordres de Direcció Facultativa.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte.
Faltes del personal.
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS.
Camins i accessos.
Replanteig.
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs.
Ordre dels treballs.
Facilitat per a altres contractistes.
Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major.
Prorroga per causa de força major.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra.
Condicions generals d’execució dels treballs.
Obres ocultes.
Treballs defectuosos.
Vicis ocults.
Dels materials i aparells. La seva procedència.
Presentació de mostres.
Materials no utilitzables.
Materials i aparells defectuosos.
Despeses ocasionades per proves i assaigs.
Neteja de les obres.
Obres sense prescripcions.
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES.
De les recepcions provisionals.
Documentació final d’obra.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra.
Termini de garantia.
Conservació de les obres rebudes provisionalment.
De la recepció definitiva.
Prorrogació del termini de garantia.
De les recepcions de treball la Contracta dels quals hagi estat rescindida.

CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES.
EPÍGRAF 1
Principi general.
EPÍGRAF 2
Fiances.
Fiança provisional.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança.
De la seva devolució general.
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials.
EPÍGRAF 3: DELS PREUS.
Composició dels preus unitaris.

Preu de Contracta, Import de Contracta.
Preus contradictoris.
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.
Formes tradicionals de medir o aplicar els preus.
De la revisió dels preus aplicats.
Plec de materials.
EPÍGRAF 4: OBRES PER A ADMINISTRACIÓ.
Administració.
Obres per Administració directe.
Obres per Administració delegada o indirecte.
Liquidació d’obres per Administració.
Abonament al Constructor en el baix rendiment dels obrers.
Responsabilitats del Constructor.
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENTS DELS TREBALLS.
Formes diverses d’abonament de les obres.
Relacions valorades i certificacions.
Millores de les obres lliurement executades.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no Contractats.
Pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES.
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.
Demora dels pagaments.
EPÍGRAF 7: DIVERSOS.
Millores i augment d’obra. Casos contraris.
Unitats d’obres defectuoses però acceptables.
Assegurança de les obres.
Conservació de les obres. Utilització per Contractista d’edificis o bens del Propietari.
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS.
Contractistes.
Contracte.
Adjudicació.
Subhastes i concursos.
Formalització del contracte.
Arbitratge obligatori.
Jurisdicció competent.
Responsabilitat del Contractista.
Accidents de treball.
Danys a tercers.
Anuncis i cartells.
Còpia de documents.
Troballes.
Causes de rescissió de contracte.
Subministre de material.

CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL.
Article 1. El present Plec General te caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fitxant en els nivells
tècnics de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la
legislació aplicable, al Promotor o Propietari de l’obra, al Contractista o Constructor de l’obra, als seus tècnics i
encarregats, a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves relacions
corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra.
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA.
Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de
les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:
1.- Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si és que existeix.
2.- El Plec de Condicions Particulars.
3.- El present Plec de Condicions.
4.- La resta de la documentació del Projecte ( memòria, plànols, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporarà al Projecte com a interpretació,
complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en el plànols, la cota preval sobre la mida
a escala.

CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES.
EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.
L’ARQUITECTE DIRECTOR.
Article 3. Correspon a l’Arquitecte Director:
a.- Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques generals del sòl.
b.- Redactar els complements o rectificacions del Projecte que calguin.
c.- Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució
arquitectònica correcta.
d.- Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
e.- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de recepció.
f.- Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el
certificat final d’obra.
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC.
Article 4. Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a.- Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 de les Tarifes d’Honoraris
aprovades per RD. 314/1979 de 19 de gener.
b.- Planificar, a la vista del Projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de
qualitat i econòmic de les obres.
c.- Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs de treball en al realització de l’obra i aprovar el
Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació.
d.- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta caresponent subscrivint-la juntament amb l’Arquitecte i amb el
Constructor.
e.- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant
en la seva correcta execució.
f.- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona
construcció.
g.- Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per
assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i a la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà
puntualment al Constructor, donant-li en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran
les mesures que calguin donant-en compte a l’Arquitecte.
h.- Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
establertes, a les certificacions valorades i al liquidació final de l’obra.
EL CONSTRUCTOR.
Article 5. Correspon al Constructor.
a.- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b.- Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar en tot
cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observació de la normativa vigent en
matèria de seguretat en el treball.
c.- Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra.
d.- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e.- Els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les
normes d’aplicació.
f.- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi practiquin.
g.- Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra.
h.- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i.- Subscriure amb el Promotor, les actes de recepció provisional i definitiva.
j.- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.
EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra Contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat i Higiene,
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene a l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció
Facultativa.

OFICINA A L’OBRA
Article 8. El Constructor habilitarà a l’obra, una oficina en la qual hi haurà un taulell adequat, on s’hi puguin estendre i
consultar els plànols.
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
 El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte.
 La Llicencia d’obres.







El Llibre d’Ordres i assistències.
El Pla de Seguretat i Higiene.
El Llibre d’Incidències.
El reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball.
La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j.

Disposarà a més el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballarhi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment
aquelles decisions que es refereixin a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el “Plec de Condicions Particulars d’índole
facultativa”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o mig, segons el casos.
El Plec de Condicions Particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui a
mantenir en l’obra com a mínim i el temps de dedicació compromesa.
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa del treball, facultarà a l’Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fons
que sigui esmenada la deficiència.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA
Article 10. El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que es facin a les obres,
posant-se a la seva disposició per a la pràctica del reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les
dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
Article 11. Es obligació de la Contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a
cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat del Projecte
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més
del 20 per cent o del total del pressupost en més d’un 10 per cent.
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 12. Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà
obligat a tornar originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les Disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer al Constructor, haurà de
dirigir-la dins precisament el termini de tres dies, a aquell que hagués dictat, el qual donarà al Constructor el
corresponent rebut si així ho sol·licites.
Article 13. El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del Projecte.
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE DIRECCIÓ FACULTATIVA
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a traves de l’Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i
d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra Disposicions d’ordre tècnic
de l’Arquitecte o de l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, el Contractista podrà salvar la
seva responsabilitat si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el qual podrà limitar la
seva resposta a l’acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ARQUITECTE
Article 15. El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests de la
vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, però sense que
per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
FALTES DEL PERSONAL
Article 16. L’Arquitecte, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o
operaris causants de la pertorbació.
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l’obra.

EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS.
CAMINS I ACCESSOS
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos s l’obra i el seu tancament o vallat. L’Aparellador o
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
REPLANTEIG
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant en les referències principals que
mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i
inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte i serà
responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit.
COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmenat quedin
executat els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el
Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del
començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació.
ORDRE DELS TREBALLS
Article 21. En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que,
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
FACULTAT PER A ALTRES CONTRACTISTES
Article 22. D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
APLICACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s’interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres de
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional a
abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli.
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les
obres o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor
exposarà, en un escrit a l’Arquitecte, la causa que impedeix l’execució a la marxa dels treballs i retard que degut a això
s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant com a
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que havent-ho sol·licitat per
escrit no se li hagués proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE TREBALLS
Article 26. Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, entreguin
l’Arquitecte o l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat
amb allò especificat a l’article 11.
OBRES OCULTES
Article 27. De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se n’aixecaran els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits, aquests documents s’estendran per triplicat i se
n’entregaran: un a l’Arquitecte, altre a l’Aparellador i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots
tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables per a efectuar les
medicions.
TREBALLS DEFECTUOSOS
Article 28. El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les “Condicions generals
i Particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs Contractats d’acord amb
allò especificat també en l’esmenat document.
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha
Contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient
qualitat dels materials emprats o els aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és
competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran exentes i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els
treballs executats o que els materials emprats o els aparells emprats o els aparells col·locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui que l’execució dels treballs o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció
definitiva de l’obra podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que
s’hagi Contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió
davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà.
VICIS OCULTS
Article 29. Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuoses, donant
compte de la circumstància a l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptiu una procedència
determinada. Obligatòriament, i abans de presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista complerta en la qual
s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i idoneïtat de cadascun.
PRESENTACIÓ DE LES MOSTRES
Article 31. A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l’anticipació prevista en
el Calendari de l’Obra.
MATERIALS NO UTILITZABLES
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, els
materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin utilitzats en l’obra.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el Particular, es retiraran de l’obra, quan així ho ordeni l’Aparellador o Arquitecte
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests
materials i les despeses dels seu transport.
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Article 33. Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells que no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec,
o no tinguessin la preparació que s’exigeix o en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o
es demostres que no eren adequats per al seu objecte.
L’Arquitecte a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres
que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor, al cap de quinze ( 15 ) dies de rebre ordres de que retiri els materials que no estiguin en condicions,
no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat, carregant-se les despeses a la Contracta.
Si el materials, elements d’instal·lacions, o aparells, fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l’Arquitecte es
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en
condicions.
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS
Article 34. Totes les despeses originades per proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució
d’obres, seran per compte de la Contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec
també de la Contracta.
NETEJA DE LES OBRES
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i
executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte.
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
Article 36. En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la
bona construcció.
EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES.
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de l’Aparellador o
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb
la funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats
tots per ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres estiguessin en estat de ser
admeses.
Seguidament, els tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d’obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fitxant un termini per subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció de l’obra.

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit, el contracte amb pèrdua de la fiança.
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
Article 38. L’Arquitecte Director facilitarà a la propietat, la documentació final de les obres, amb les especificacions i
continguts disposats per la Legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5
de l’apartat 2 de l’article 4t. del reial Decret 515/1989 del 21 d’abril.
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic a la
seva medició definitiva, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l’oportuna
certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part d la
Propietat, del saldo resultant excepte la quantia retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
Article 40. El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
haurà de ser inferior a nou mesos.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Article 41. Les despeses de conservació durant el període de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l’ús seran
a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes de les instal·lacions, seran a càrrec de la
Contracta.
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
Article 42. La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el període de garantia i en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc. a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altre empresa.
Les obres i els treballs acabats per complert, es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l’article 35.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons allò que es disposa en els articles 39 i 40 d’aquest
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i
definitiva recepció.
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF I. PRINCIPI GENERAL
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46. La Propietat, el Contractista i, en el seu cas, els Tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties
adequades per l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
EPÍGRAF 2. FIANCES.
Article 47. El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons s’estipuli:
a.- Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
Contracta ( art. 53 ).
b.- Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
FIANÇA PROVISIONAL
Article 48. En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part
s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el
Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent ( 3 per 100 ) com a mínim, del total del pressupost de
Contracta.
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució de l’obra o servei per la mateixa, haurà de disposar en el punt i termini
fixats a l’anunci de la subhasta o el que determini en el Plec de Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva
que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del 10 per 100 de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de
l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars,
no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada l’adjudicació en aquest termini haurà de
presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix en el
mateix paràgraf.
L’incompliment d’aquest requisits donarà lloc a que es declari nul·la l’adjudicació i l’adjudicatari perdrà el dipòsit
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA.
Article 49. Si el Contractista es negués afer pel seu compte, els treballs necessaris per ultimar l’obra en les condicions
Contractades, l’Arquitecte Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o podrà
realitzar-los directament per Administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les

accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les
despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció.
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en el termini que no excedeixi trenta ( 30 ) dies un cop
signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i
saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes…
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
article 51. Si la Propietat, amb la conformació de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a que li sigui reformada la part proporcional de la fiança.

EPÍGRAF 3. DELS PREUS.
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra, és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes,
les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució de
la unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i enfermetats
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’acondicionament i funcionament de la
maquinaria i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a
l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes d’Administració, legalment
establertes.
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes ( en els contractes d’obres de
l’Administració Pública, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100 ).
Benefici industrial:
El benefici industrial del Contractista s’estableix en un 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d’execució material:
S’anomenarà Preu d’Execució material, el resultat obtingut de la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici
Industrial.
Preu de Contracta:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L’IVA gira sobre aquesta suma però no s’integra en el preu.
PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA.
Article 53. En el cas de que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i aventura,
s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el
tant per cent ( % ) sobre aquest últim preu en concepte del Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent.
PREUS CONTRADICTORIS
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte decideix introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.
El Contractista està obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de començar
l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència
s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus dels Projecte, i, en segon lloc, al banc de
preus d’utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
RECLAMACIONS PER AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Article 55. Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació u observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d’error u omissió, reclamar augment dels preus fitxats en el quadre corresponent del pressupost
que serveix de base per a l’execució de les obres ( amb referència a facultatives ).
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D’APLICAR ELS PREUS
Article 56. En cap cas, podrà al·legar el Contractista, els usos i costums dels país respecte a l’aplicació dels preus o de
la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec de Condicions
Tècniques, i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars.
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un montant superior al tres per cent
( 3 per 100 ) de l’import total del pressupost del Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superior a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió corresponent d’acord amb
la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferencia en més que resulti per
la variació de l’IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.
EMMAGATZEMANT DE MATERIALS
Article 58. El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni
per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son de l’exclusiva propietat d’aquest, de la seva cura
i conservació en serà responsable el Contractista.
EPÍGRAF 4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ.
ADMINISTRACIÓ
Article 59. Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calguin per a la seva realització
les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o be mitjançant un Constructor.
Les obres per Administració es classifiques en les dues modalitats següents:
a) Obres per Administració directa.
b) Obres per Administració indirecta o delegada.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA
Article 60. Se’n diuen “obres per Administració directa” aquelles en que el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament
les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, Contractant-ne el seu transport a l’obra i,
en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i les obres Contractats per ell
puguin realitzar-la; en aquestes obres, el Constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, es un simple
depenent del Propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom empleat per ell, que es el que reuneix, per tant la
doble personalitat de Propietat i Contractista.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O DIRECTA
Article 61. S’entén per “Obra delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim,
per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin o el convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les següents.
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitja del Constructor, totes les despeses inherents a
la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari, la facultat de poder ordenar, be per si mateix o
mitjançant l’Arquitecte Director en la seva representació, l’ordre i marxa dels treballs, l’elecció dels materials i
aparells que en els treballs hagin d’emprar-se i, al fi, tots els elements que creguin necessaris per regular la
realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió practica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin, i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es
requereixi per l’execució dels treballs, percebent per això el Propietari, un tant per cent (%) prefixat sobre l’import
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s’executin per Administració delegada o indirecta, regiran les normes que
amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions Particulars d’índole econòmica” vigents en l’obra, en cas que no
n’hi haguessin, les despeses d’Administració les presentarà el Constructor al Propietari en relació valorada a la qual
s’adjuntaran en l’ordre expressant mes endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o
Arquitecte Tècnic.
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que es establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presenten.
c) Les factures originals dels transport de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs.
d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi intervingut el
Constructor se li aplicarà, si ni hi ha conveni especial, un quinze per cent (15%) entenent-se que en aquest percentatge
estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originin al
Constructor els treballs per Administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada, els realitzarà el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats del Propietari o el seu delegat
representant. Independentment l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de
l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost provat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als
abonaments el Constructor sinó que s’hagués pactat al contrari contractualment.

NORMES PER L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS
Article 64. Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva al Propietari per
a l’adquisició de materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar
al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte Director, els preus i les mostres de materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DE LES OBRES.
Article 65. Si l’Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que perceptivament ha de
presentar-li al Constructor, que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executades
fossin notablement inferiors als rendiments admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà
per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia
assenyalada per l’Arquitecte Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent ( 15% ) que pels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
s’hagin d’efectuar-li en cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa al rendiment de la ma d’obra, se sotmetrà
al cas a arbitratge.
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR
Article 66. En els treballs “d’Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obres o terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les
disposicions legals vigents s’estableixin. En canvi, i exceptuant l’expressat en l’article 63 precedent, no serà
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en
aquest article. En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
EPÍGRAF 5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS.
FORMES DIFERENTS D’ABONAMENT DE LES OBRES
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la Contractació de les obres exceptuat que en el Plec Particular de
Condicions Econòmiques s’hi perceptuí una altra cosa, l’abonament dels treballs, s’efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda en el seu cas
a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-se variar només el
nombre d’unitats executades.
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos emprats en la seva
execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte Director.
S’abonarà el Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4art. Per llistes de jornal i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de Condicions
Econòmiques” determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES I CERTIFICADES
Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions Particulars”
que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons la medició que haurà practicat l’Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició
general, cúbica superficial lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el
pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present “Plec General de Condicions
Econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, l’Aparellador li facilitarà
les dades corresponents de la relació valorada acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins el termini
de deu ( 10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les
signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins
dels deu ( 10 ) dies següents a la seva recepció, l’Arquitecte Director acceptarà o refusarà les reclamacions del
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari i contra la resolució de l’Arquitecte Director en la forma prevista en els “Plecs Generals de Condicions
Facultatives i Legals”.
Prenent com a base, la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte Director, expedirà la certificació de
les obres executades. De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el
noranta per cent ( 90 % ) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant
per cent del Contracte.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final,
no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració ho exigís, les
certificacions s’estendran a l’origen.
MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES
Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte Director, utilitzés materials per preparació mes
acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altre de preu
mes alt, o executes amb dimensions mes grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense
demanar-li qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte Director, no tindrà dret, no obstant,
més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA
Article 70. Exceptuant el pressupostat en el “Plec de Condicions Especials d’Índole Econòmica”, vigent en l’obra,
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui
entre els que a continuació s’exposen:

a.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s’abonaran
prèvia medicio i aplicació del preu establert.
b.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida
alçada, deduïts dels similars Contractats.

c.- Si no hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al
Contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de
justificar, en aquest cas, l’Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que
s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, serà d’Administració, valorant-ne els materials i jornals als
preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als preus que anteriorment a l’execució convinguin
ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.
ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS
Article 71. Quan fos precís efectuar esgotaments, injeccions o un altre classe de treballs especials o ordinaris, que per
no estar Contractats no siguin a compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, el Contractista
tindrà l’obligació de realitzar-los i de córrer amb les despeses d tota mena que ocasionin, les quals seran abonades pel
Propietari separat de la Contracta.
A mes a mes de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb elles el
percentatge de l’import total que, en el seu cas, s’especifiquin en el “Plec de Condicions Particulars”.
ABONAMENTS
Article 72. Els abonaments s’efectuaran pel Propietari en el termini prèviament establert i el seu import correspondrà
precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte Director, en virtut de les quals es verifiquen
aquells.
ABONAMENT DE TREBALLS EFECTUATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs qualsevols,
pel seu abonament es procedirà així:
1. Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte i sense causa justificada ho s’haguessin
realitzat pel Contractista al seu degut moment, i l’Arquitecte Director exigís la realització durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el pressupost i abonats d’acord amb l’establert en el Plec
Particulars o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als que manin en
l’època de la realització, en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
2. Si s’han executat treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l’ús de l’edifici, per haver estat
utilitzat durant aquest termini pel Propietari, es valoraran i s’abonaran als preus del dia, prèviament arribats a un
acord.
3. Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista.
EPÍGRAF 6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES.
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE LES OBRES
Article 74. La indemnització per retard en el termini d’acabament s’establirà en un tant per mil de l’import total de
treballs Contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra,
excepte el que digui en el Plec Particular del present Projecte.
Les sumes restants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
DEMORA DELS PAGAMENTS
Article 75. Si el Propietari no efectues el pagament de les obres executades, dins del mes següent al que correspon el
termini convingut, el Contractista tindrà dret de rebre l’abonament d’un cinc per cent ( 5% ) anual ( o el que es defineix
el Plec Particular ) en concepte d’interessos de demora, durant el temps del retard i sobre l’import de la mencionada
certificació
Si encara transcorren dos mesos a partir de l’acabament d’aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució
del Contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials acopiats, sempre que
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la quantitat no passi de la necessària per l’acabament de l’obra
contractada o adjudicada.
No obstant, no s’acceptarà tota sol·licitud del contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan el Contractista
no justifiqui que en la data d’aquesta sol·licitud ha invertit en l’obra o en material admissibles la part del pressupost
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.

EPÍGRAF 7. DIVERSOS
MILLORES I AUGMENTS D’OBRES. CASOS CONTRARIS
Article 76. No s’admetran millores d’obres, només en el cas que l’Arquitecte Director hagi ordenat per escrit l’execució
de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc no s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte cas d’error en els amidaments del
Projecte, a menys que l’Arquitecte Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d’obres contractades.
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES
Article 77. Quan per qualsevol causa fora necessari valorar l’obra defectuosa, però acceptable a judici de l’Arquitecte
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès d’escoltar al Contractista, qui haurà de

conformar-se amb aquesta resolució, llevat el cas en que, estant dins del termini d’execució sense excedir-se, prefereixi
enderrocar l’obra i refer-la amb acord a condicions sense excedir-se en aquest termini.
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
Article 78. El Contractista estarà obligat d’assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri l’execució fins la
recepció definitiva, la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els
objectes assegurats.
L’import abonat per l’entitat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en conte a nom del Propietari, perquè amb
càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i amida que es vagi realitzant.
El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com el resta dels treballs de la
construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del Contractista, feta en document públic, el Propietari podrà
disposar d’aquest import per menesters diferents del de reconstrucció de la part sinestrada.
La infracció de l’exposat anteriorment, serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el Contracte, amb
retornament de la fiança, abonament complert de despeses, materials acopiats, etc., i una indemnització equivalent a lo
que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel
sinistre, que seran taxats a aquest efectes per l’Arquitecte Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha d’estar assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança abarcarà tota la part d’edifici afectada per l’obra. Els riscos
assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, les posarà el Contractista, abans de
contractar-les en coneixement del Propietari, amb objecte de recavar d’aquest la seva prèvia conformitat o
disconformitat.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Article 79. Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de l’obra durant el termini de garantia,
en el cas que l’edifici no hagi sigut ocupat pel Propietari, abans de la recepció definitiva, l’Arquitecte Director, en
representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui precís perquè atengui a la guarderia, neteja i tot el que
correspongui a la bona conservació, abonant-se per compte de la Contracta.
A l’abonar el Contractista e l’edifici, tant per la bona fi de les obres, com en el cas de resolució del contracte, esta
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l’Arquitecte Director fixi.
Desprès de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici corri a càrrec del Contractista,
no hi haurà mes eines, materials, mobles, etc., que els indispensables per la guarderia i neteja i pels treballs que fos
precís executar.
En tot cas, ocupat o no ocupat l’edifici, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l’obra, durant el plaç expressat
procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.
UTILITZACIÓ PER EL CONTRACTISTA D’EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI
Article 80. Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autoritat del Propietari,
edificis o faci us de materials seus, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los fins per fer entrega d’ells a la fi del
contracte, en perfecte estat de conservació reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per
aquesta reposició, ni per les millores fetes a l’edifici, propietat o materials que s’hagin utilitzat. En el cas de que a la fi
del contracte i al fer entrega del material, propietats o edificis, no hagués complert el Contractista amb el previst en el
paràgraf anterior, ho realitzarà al Propietari a costa d’ell i amb càrrec a la fiança.
ABONAMENTS D’ARBITRIS
Article 81. L’abonament d’impostos i arbitris en general, municipal o d’un altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc.,
l’abonament dels quals ha de fer-se durant l’execució de les obres, i per conceptes inherents als Propietaris treballs de
es realitzen, correran a càrrec de la Contracta sempre que en les condicions particulars del Projecte no s’estipuli el
contrari.
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS
CONTRACTISTES
Article 82. Poden ser contractistes d’obres, els espanyols i estrangers que estiguin en possessió dels seus drets civils
d’acord amb les lleis i Societats i Companyies legalment constituïdes i establertes a Espanya.
Queden exceptuats:
1. Els processats criminalment, si sobre ells ha caigut condemna de presó.
2. Els que estiguin en fallida, amb suspensió de pagaments o amb els bens intervinguts.
3. Els que estiguin apremiats com deutors als cabdals públics en concepte de segons contribuents.
4. Els que en contractes anteriors amb l’Administració o Particulars haguessin faltat reconegudament als seus
compromisos.
CONTRACTE
Article 83. L’execució de les obres podrà contractar-se per qualsevol dels següents sistemes:
1. Per tant alçat: comprenen l’execució de tota o part de l’obra, amb subjecció estricta als documents del Projecte i en
una xifra fixa.
2. Per unitat d’obra, executades també, amb acord als documents del Projecte i en xifra fixa.
3. Per Administració directa o indirecta, amb acord als documents del Projecte i a les condicions particulars que en
cada cas s’estipulin.
4. Per contractes de ma d’obra, essent a compte de la propietat el subministrament de materials i medis auxiliars, en
condicions idèntiques a les anteriors.
En qualsevol cas, en el Plec Particular de Condicions Econòmiques haurà d’especificar-se si s’admeten o no, els
subcontractes i els treballs que poden ser adjudicats directament per l’Arquitecte Director a cases especialitzades.
ADJUDICACIÓ
Article 84. L’adjudicació de les obres podrà efectuar-se per qualsevol dels tres procediments següents:
1. Subhasta publica o privada.

2. Concurs públic o privat.
3. Adjudicació directa.
En el primer cas, serà obligatòria l’adjudicació al millor postor, sempre que estigui d’acord amb allò especificat en el
documents del Projecte.
SUBHASTES I CONCURSOS
Article 85. Les subhastes o concursos se celebraran en el lloc que prèviament senyalin les Condicions Particulars
d’índole legal de l’obra en qüestió, i davant les persones que senyalin, entre les quals ha de figurar imprescindiblement,
l’Arquitecte Director o persona delegada, un representant del Propietari i un delegat pels concursants.
L’Arquitecte Director tindrà la facultat de proposar al Propietari l’establiment d’un tope de baixa ( secret ) per sota del
qual totes les propostes que el passis seran denegades.
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Article 86. Els contactes es formalitzaran mitjançant document privat en general, que podrà arribar a escriptura publica
en demanda de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents.
El cos d’aquests documents, si l’adjudicació es fa per subhasta, tindrà: la part de l’acta de subhasta que faci referència
exclusivament a la proposició del rematant, es a dir, la declara mes ventatjosa; la comunicació d’adjudicació, copia del
rebut de dipòsit de la fiança en el cas que s’hagués exigit i una clàusula en la que s’expressi terminantment que el
Contractista s’obliga al compliment exacte del contracte, d’acord amb allò previst en els Plecs de Condicions Generals i
Particulars del Projecte i la Contracta, en els plànols, memòria i en el pressupost, es a dir, en tots els documents del
Projecte.
Si l’adjudicació es fa per concurs, l’escriptura tindrà els mateixos documents, substituint a l’acta de la subhasta, la del
contracte.
El Contractista, abans de firmar , haurà format també la seva conformitat al peu del “Plec de condicions generals i
particulars” que han de demanar a l’obra, en els plànols, quadres de preus i pressupost general.
Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses que origini l’extensió del document en que es consigni la Contracta.
ARBITRATGE OBLIGATORI
Article 87. Les dues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferencies a l’arbitratge “d’amigables
compenedores” designats un d’ells per el Propietari, un altre per la Contracta i tres Arquitectes pel Col·legi Oficial
corresponent, un dels quals serà forçosament el Director de l’obra.
En el seu defecte, per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les parts se
sotmeten a l’arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o arbitres i l’Administració de l’arbitratge, tot
obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.
JURISDICCIÓ COMPETENT
Article 88. En cas de no arribar a un acord, per l’anterior procediment, les dues parts estan obligades a sotmetre la
discussió de totes les qüestions que puguin sortir derivades del contracte, a les autoritats i tribunals administratius,
d’acord a la legislació vigent, renunciant al dret comú i a l’aforament del seu domicili, essent competent la jurisdicció on
estigui situada l’obra.
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
Article 89. El Contractista es responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en
els documents que formen el Projecte.
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi
d’excusa que l’Arquitecte Director hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut
abonades les liquidacions parcials.
ACCIDENTS DE TREBALL
Article 90. En cas d’accidents patits pels operaris, amb motiu i l’exercici de treballs per l’execució de les obres, el
Contractista atendrà allò disposat al respecte en la legislació vigent, essent en tot cas, únic responsable del seu
incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la propietat o direcció tècnica, per responsabilitats
en qualsevol aspecte.
El Contractista estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents perceptuen, per
evitar en tot el possible, accidents a obrers o vianants, no només en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de
l’obra, forats d’escala, ascensors, etc.
Els accidents i perjudicis de tota mena que, per complir el Contractista la legislació sobre matèria, pugessin sobrevenir,
serà aquest l’únic responsable o els seus representants en l’obra, ja que es considera que en els preus contractats
estan incloses totes les despeses precisos per complimentar degudament aquestes disposicions legals. Serà preceptiu
que en el “taulell d’anuncis” de l’obra i durant tot el seu transcurs, hi figuri el present article del Plec de Condicions
Generals d’índole legal, prèviament a la firma de l’Aparellador.
DANYS A TERCERS
Article 91. El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o oblit sobrevinguessin tant en
l’edificació on s’efectuïn les obres, com en les contigües, serà per tant, de part de la seva l’abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quina calgui, de tots els danys i perjudicis que puguin produir-se en les operacions
d’execució d’obres.
ANUNCIS I CARTELLS
Article 92. Sense prèvia autorització del Propietari no podran posar-se en les obres, ni en les seves tanques, etc., mes
inscripcions o anuncis que els convenients al regim dels treballs i la policia local.

COPIA DE DOCUMENTS
Article 93. El Contractista te dret a treure copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les. L’Arquitecte, si el
Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les.

TROBALLES
Article 94. El Propietari es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d’art o substàncies minerals utilitzables que
es trobessin a les excavacions i enderrocs practicades en els terrenys o edificacions, etc.. El Contractista utilitzarà, per
extreure’ls, totes les precaucions que se li indiquin per l’Arquitecte Director.
El Propietari abonarà al Contractista, l’excés d’obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin.
Seran així mateix, exclusivament del Propietari, els materials i corrents d’aigua que, com a conseqüència de l’execució
de les obres, apareguessin en els solars o terrenys en els que es realitzin les obres. El Contractista tindrà el dret de ferles servir en la construcció, en el cas de tractar-se d’aigües i, si les utilitzes, seran a càrrec del Contractista les obres
que sigui convenient executar per recollir-les o desviar-les per fer-les servir.
Autorització per aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials procedents dels terrenys on s’executin els
treballs, així com les condicions tècniques i econòmiques d’aquests aprofitaments, haurà de concedir-se i executar-se
conforme ho senyali l’Arquitecte Director per a cada cas en concret.
CAUSES DE RESCISSIÓ DE CONTRACTE
Article 95. Es consideraran causes suficients de rescissió, les que s’assenyalen a continuació:
1. Mort o incapacitació del Contractista.
2. Quebra del Contractista.
En els casos anteriors, si els hereus o síndics ofereixen portar a terme les obres sota les mateixes condicions
estipulades en el contracte, el Propietari pot admetre o denegar l’oferiment sense que en aquest últim cas tingui dret a
rebre indemnització.
3. Les alteracions del contracte per les causes següents:
a) la modificació del Projecte en forma tal, que representin alteracions fonamentals del mateix a judici de l’Arquitecte
Director i, en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució, com a conseqüència d’aquestes
modificacions, representi en mes o menys el 20% com a mínim de l’impost d’aquell.
b) Les modificacions d’unitats d’obra. Sempre que aquestes modificacions representin variacions, en mes o menys del
40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en les modificacions del Projecte, o mes d’un 50% d’unitats
del Projecte modificades.
4. La suspensió de l’obra començada i, en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contracta no es comenci l’obra
adjudicada dins del plaç de tres mesos a partir de l’adjudicació, en aquest cas, la devolució de la fiança serà
automàtica.
5. La suspensió de l’obra començada sempre que el plaç de suspensió hagi excedit en un any.
6. El no començar la Contracta als treballs dins del plaç assenyalat en les condicions particulars del Projecte.
7. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici dels interessos de
les obres.
8. El termini del plaç de les condicions de les obres, sense haver arribat a aquesta.
9. L’abandonament de l’obra sense causa justificada.
10. La mala fe en l’execució de les obres.

SUBMINISTRE DE MATERIAL
Article 96. Obligatòriament i amb molta cura, es farà constar en els Plecs Particulars de Condicions del Projecte, la
forma en que el Contractista està obligat a subministrar els materials oficials o particulars, etc.
Molt especialment s’especificarà la responsabilitat que pugui afectar al Contractista per retard en el plaç d’acabament o
en plassos parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en el subministraments.

Girona, febrer del 2016

Miquel Poch i Clara. Jordi Salvatierra i Herrero.
Arquitectes

5.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS
En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE 24/9/71) es relacionen les normes vigents aplicables sobre
la construcció. Aquestes s’agrupen en tres grans apartats:
1.- NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES
2.- EDIFICACIÓ
NORMATIVA EDIFICACIÓ ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS
MATERIALS PREFABRICATS DE CONSTRUCCIÓ
3.- CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
NORMATIVA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
FONTANERIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, APARELLS A PRESSIÓ
COMBUSTIBLES
APARELLS ELEVADORS
ELECTRICITAT
COMUNICACIONS
HABITATGES
MEDI AMBIENT
4.- SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

En l’execució de l’obra corresponent al present projecte s’observaran totes i cadascuna de les normes següents:
1.- NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES
NORMES SOBRE EL LLIBRE D’ORDRES I ASSISTENCIES

D. 462/71 (BOE 24/3/71)

EN OBRES D’EDIFICACIÓ

Modificat pel RD. 129/85

(BOE 7/2/85)
LLIBRE D’ORDRES I VISITES EN HABITATGES DE PROTECCIÓ

O. 10/5/70 (BOE 26/5/70)

OFICIAL
CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ D’OBRES

O. 28/1/72 (BOE 10/2/72)

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE

O. 18/3/97 (DOGC 18/4/97)

CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES I ELEMENTS RESISTENTS
CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS

R. 22/6/98 (DOGC 3/8/98)

PRODUCTES UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ
NORMES PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ

D. 462/71 (BOE 24/3/71)

D’OBRES D’EDIFICACIÓ
7/2/85)

Modificat pel RD. 129/85 (BOE

CONTROL DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ

D. 375/88 (DOGC 28/12/88)
Correccions d’errors (DOGC 13/1/89)
Desplegament (DOGC 24/2/89, 11/10/89,
22/6/92 i 12/9/94)

2.- EDIFICACIÓ
NORMATIVA EDIFICACIÓ ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS
NBE-AE-88 ACCIONS A L’ EDIFICACIÓ

RD. 1370-88 (BOE 17/11/88)

PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENT

D. 3209/74 (BOE 21/11/74)

EH-91. INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE

RD. 1039/91 (BOE 03/7/91)

I L’EXECUCIÓ D’OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT

Derogació per EHE, en vigor 1/7/99

INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

Reial Decret 2661/1998 (BOE 13-1-99)

En vigor 1/7/99, deroga EH-88, EF-88,
EH-91 i EP-93
MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Reial Decret 996/1999 (BOE 24-6-99)

REGULACIÓ DEL SEGELL INCE PER ADAPTAR-LO A LA
INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

Resolució 29-7-99 (BOE 15-9-99)

EP-93 INSTRUCCIÓ PEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ D’OBRES
DE FORMIGÓ PRETENSAT
NC SE-94 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT

RD. 805/93 (BOE: 26/6/93)
Derogació per EHE, en vigor 1/7/99
D. 2543/94 (BOE 8/2/95)

NBE-EA-95 ESTRUCTURES D’ACER EN EDIFICACIÓ

RD. 1829/95 (BOE: 18/1/96)
Es refonen i ordenen, la sèrie complerta de
Normatives NBE-MV de la 102 a 111

NBE-QB-90 COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS

RD. 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualitzat per normes
UNE. (O. De 5/7/96, BOE: 25/7/96)

EP-91 INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE I L’EXECUCIÓ

RD. 1789/80 (BOE 8/9/80)

D’OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT

Modificació (BOE 12/2/86)
Correcció d’errors (BOE 6/3/86)
Derogació de l’art. 58 per l’EF-88
BOE (29/11/88)

EF-96 INSTRUCCIÓ PER EL PROJECTE I L’EXECUCIÓ

RD. 2608/96 (BOE 22/1/97)

DE FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT

Correcció d’errors (BOE 25/11/88)

O PRETENSAT
NRE-AEOR-93. NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES
FABRICACIÓ I UTILITZACIÓ D'ELEMENTS RESISTENTS

RD. 1630/80 (BOE 08/8/80)

PER HABITATGES I COBERTES. I MODELS DE FITXES TÈCNIQUES

O. 29/11/89 (BOE 16/12/89)

FILFERROS PERFILATS, LLISOS I CORRUGATS PER

RD. 2702/85 (BOE 28/2/86)

MALLES ELECTROSOLDADES I BIGUETES SEMIRRESISTENTS
DE FORMIGÓ ARMAT
ARMADURES ACTIVES D’ACER PER FORMIGÓ PRETENSAT

RD. 2365/85 (BOE 21/12/85)

NBE-FL-90 MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE TOTXO

RD. 1723/90 (BOE 4/1/91)

NBE-QB-90. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS

RD. 1572/90 (BOE 7/12/90)

MV-10-75 ACER LAMINAT PER ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ

RD. 2899/76 (BOE 14/12/76)

MV-103-73 CÀLCUL DE LES ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT

D. 1335/73 (BOE 27 i 28/6/73)

EN L’EDIFICACIÓ
MV-104-66 EXECUCIÓ EN LES ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT

D. 1851/167 (BOE 25/8/67)

EN L’EDIFICACIÓ
MV-105-67 REBLONS D’ACER

D. 685/69 (BOE 22/4/69)

MV-106-68 CARGOLS ORDINARIS, CALIBRATS, FEMELLA

D. 685/69 (BOE 22/4/69)

I VOLANDERES D’ACER LAMINAT

MV-108-76 PERFILS BUITS D’ACER PER ESTRUCTURES

RD. 3253/76 (BOE 1/2/77)

NBE-MV-109-79 PERFILS CONFORMATS D’ACER PER

RD. 3180/79 (BOE 1/4/80)

ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ

NBE-MV-110-82 CÀLCUL DE PECES DE XAPA CONFORMADA DE

RD. 2084/82 (BOE 27/8/82)

ACER PER L’EDIFICACIÓ
NBE-MV-111-80 PLAQUES I PANELS DE XAPA CONFORMADA

RD. 2169/81 (BOE 24/9/81)

PER L’EDIFICACIÓ

UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS

O. 12/4/85 (DOGC 3/5/85)

EN EL FORMIGÓ
RL- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ

O.27/7/88 (BOE 3/8/88)

DE TOTXOS CERÀMICS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
RC-93 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

RD. 1312/88 (BOE 4/11/88)

PER LA RECEPCIÓ DE CIMENTS

Correccions d’errors (BOE 24/11/88)

OBLIGATORIETAT DE L’HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS

RD. 1313/88 (04/11/88)

PER LA FABRICACIÓ DE FORMIGONS I MORTERS

Modificació Normes UNE (BOE 0/6/89)

PER TOT TIPUS D’OBRES I PRODUCTES PREFABRICATS
GUIXOS I ESCAIOLES PER LA CONSTRUCCIÓ I

RD. 1312/86 (BOE 1/7/86)

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS PREFABRICATS I

Correcció (BOE 7/10/86)

PRODUCTES AFINS DE GUIXOS I ESCAIOLES
RC-93 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ

O. 31/5/85 (BOE 10/6/85)

DE GUIXOS I ESCAIOLES EN LES OBRES
MATERIALS I PREFABRICATS DE CONSTRUCCIÓ
RB-90 PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

O. 4/7/92 (BOE: 11/7/90)

PER LA RECEPCIÓ DE BLOCS DE FORMIGÓ EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ
RC-92 INSTRUCCIÓ PER LA RECEPCIÓ DE CALES EN OBRES

O. 18/12/92 (BOE 26/12/92)

DE REHABILITACIÓ DE TERRES
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85)

EN EL FORMIGÓ
RC-97 INSTRUCCIÓ PER LA RECEPCIÓ DE CIMENTS

RD. 776/97 (BOE 13/6/97)

OBLIGATORIETAT D’HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS DESTINATS

RD. 1313/88 (BOE 4/11/88)

A LA FABRICACIÓ DE FORMIGONS I MORTERS PER TOT TIPUS

Modificació referent a normes UNE

D’OBRES I PRODUCTES PREFABRICATS

(BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92)

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT A NORMES COM ALTERNATIVA

O. 17/1/89 (BOE 25/1/89)

DE LA HOMOLOGACIÓ DELS CIMENTS
RY-85 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ DE
GUIXOS I ESCAIOLES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. 31/5/85 (BOE 10/6/85)

HOMOLOGACIÓ OBLIGATÒRIA DE GUIXOS I ESCAIOLES

RD. 1312/86 (BOE 1/7/86)

PER LA CONSTRUCCIÓ
RL-88 PLEC GENERAL DE CONDICONS PER LA RECEPCIÓ

O. 27/7/88 (BOE 3/8/88)

DE MAONS CERÀMICS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
AUTORITZACIÓ D’ÚS DE SISTEMES DE FORJATS O ESTRUCTURES

RD. 1630/80 (BOE 8/8/80)

PER PISSOS I COBERTES
ACTUALITZACIÓ DE LES FITXES D’AUTORITZACIÓ D’ÚS

R. 30/1/97 (BOE 6/3/97)

DE SISTEMES DE FORJATS
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE

D. 71/95 (DOGC 24/3/95)

SISTEMES DE SOSTRES PER A PISSOS I COBERTES I

Desplegaments (O. de 31/10/95,

D’ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES

DOGC 8/11/95)

3.- CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS

NORMATIVA CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS

NBE-CT-79 CONDICIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS

RD. 2429/79 (BOE 22/10/79)

NRE-AT-87 NORMA REGLAMENTARIA D’EDIFICACIÓ SOBRE

D. 12/87 i O. 27/4/87 (DOGC 27/4/87)

AÏLLAMENT TÈRMIC
NBE-CA-88 CONDICIONS ACÚSTIQUES ALS EDIFICIS

O. 29/9/88 (BOE 8/10/88)

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

D. 100/84 (DOGC 10/4/84)

ITINERARI PRACTICABLE EN EDIFICIS D’HABITATGES

O. 9/4/85 (DOGC 30/4/85)
Modificació (BOE 23/12/85)

MESURES MÍNIMES D’ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS

RD. 556/89 (BOE 23/5/89)

LLEI DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ

LLEI 20/91 (DOGC 25/11/91)

DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT

D. 135/95 (DOGC 24/3/95)

DE LA LLEI 20/91
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

RD. 1942/93 (BOE 14/12/93)

CONTRAINCENDIS
MODIFICACIÓ DE LA ITC MIE-AP5

Ordre 10-3-1998 (BOE 28-4-98)

Sobre extintors d’incendis

Correcció d’errades (BOE 5-6-98)

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS PER
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Ordre 16-4-1998 (BOE 28-4-98)

CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA

D. 241/94 (DOGC 30/1/95)

INCENDIS EN ELS EDIFICIS
NBE-CPI-96 CONDICIONS DE PROTECCIONS CONTRA

RD. 2177/96 (BOE 29/10/96)

INCENDIS ALS EDIFICIS
PROHIBICIÓ DE PARALLAMPS RADIOACTIUS

RD. 1428/86 (BOE 11/7/86)

FONTANERIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, APARELLS A PRESSIÓ
NORMES BÀSIQUES PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE

O. 9/12/75 (BOE 13/1/76)

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Correcció d’errors (BOE 12/2/76)

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE SISTEMES SOLARS PER

O. 19/4/81 (BOE 25/4/81)

AIGUA CALENT I CLIMATITZACIÓ
MESURES D’ESTALVI D’AIGUA A DETERMINATS EDIFICIS
D’HABITATGES

Decret 202/1998 (DOGC 6-8-98)

COMPTADORS D’AIGUA FREDA

O. 28/12/88 (BOE 6/3/89)

DIÀMETRES I ESPESSORS MÍNIMS DE TUBS DE COURE

Res. 14/2/80 (BOE 7/3/80)

PER INSTAL·LACIONS INTERIORS DE SUBMINISTRE D’AIGUA
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER

O. 28/7/74 (BOE 2 i 3/10/74)

CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ,

RD. 1618/80 (BOE 6/8/80)

CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

Modificació (BOE 12/11/82)

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS

RD. 1751/98 (BOE 5/8/98)

EDIFICIS.

Deroga RD. 1618/80

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES
REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ

RD. 1244/79 (29/5/79)

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

Correcció d’errors (BOE 12/3/82)

COMBUSTIBLES
NORMES BÀSIQUES PER INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRE

O. 29/3/74 (30/3/74)

DE GAS EN EDIFICIS HABITATS

Correcció d’errors (BOE 11 i 27/4/74)

REGLAMENT D’APARELLS QUE UTILITZEN COMBUSTIBLES GASOSOS

RD. 494 (BOE 25/5/88)

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

Correcció d’errors (BOE 21/7/88)

REGLAMENT PER LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES

O. 21/6/68 (BOE 3/7/68)

PETROLÍFERS EN CALEFACCIÓ I ALTRES USOS NO

Correcció d’errors (BOE 23/7/68)

INDUSTRIALS. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA

Modificació (BOE 22/10/69)
Correcció d’errors (BOE 14/11/69)

REGLAMENT GENERAL DEL SERVEI PÚBLIC DE GASOS

D. 2913/73 (BOE 21/11/73)

COMBUSTIBLES

Modificació (BOE 21/5/75, 20/2/84)

INSTRUCCIÓ SOBRE DOCUMENTACIÓ I POSTA EN SERVEI

O. 17/12/75 (BOE 9/1/86)

DE LES INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES

Correcció d’errors (BOE 26/4/86)

REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE
DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP ) EN DIPÒSITS FIXOS

O. 29/1/86
Correcció d’errors (BOE 10/6/86)

REGLAMENT DE XARXES I ESCOMESES DE COMBUSTIBLES

O. 18/1/74 (BOE 6/12/74)

GASOSOS I INSTRUCCIONS MIG.

Modificació (BOE 8/11/83 , 23/7/84)

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA MI-IP-03,

RD. 1427/97 (BOE 23/10/97)

“INSTAL·LACIONS PETROLIFERES PER ÚS PROPI

Deroga O. 21/6/68

EXTRACTE DE LES NORMES A LES QUALS S’HAN DE SOTMETRE

Resolució 25/2/63 (BOE 12/3/63)

ELS DIPÒSITS MÒBILS AMB CAPACITAT NO SUPERIOR ALS 15KG.
DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) I LA SEVA INSTAL·LACIÓ

NORMES PER INSTAL·LACIÓ DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI

Resolució 24/7/63 (BOE 11/9/63)

(GLP) AMB DIPÒSITS MÒBILS DE CAPACITAT SUPERIOR A 15KG.

APARELLS ELEVADORS
AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ AMB MAQUINES EN FOSSAT

Resol. 10-9-98 (BOE 25-9-98)

DISPOSICIONS EN APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 95/16/CE.
Correcció d’errades

LIN 1997/IV i LIN 1995/V
(BOE 28-7-1998)

ASCENSORS AMB MARCATGE CE

Ordre 31-5-99 (DOGC 11-6-99)

Correcció d’errades

(DOGC 5-8-99)

REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS

O. 30/6/66 (BOE 26/7/66)
Correcció d’errors (BOE 20/9/66)
Modificacions (BOE 28/11/73 , 12/11/75,
10/8/76, 13/3/81, 21/4/81)
Aclariment Dep. Indústria i Energia
(DOGC 3/2/82)

REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I LA SEVA

RD. 2291/85 (BOE 11/12/85)

MANUTENCIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES

Regulació de l’aplicació (DOGC 19/1/87)
Modificacions (DOGC 7/2/90)

DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL, 95/16/CE, SOBRE ASCENSORS

RD. 1314/97 (BOE 30/9/97)
Deroga parcialment RD. 2291/85

S’AUTORITZA L’INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS SENSE

Resolució 3/4/97 (BOE 23/4/97)

SALA DE MÀQUINE

Correcció d’errors (BOE 23/5/97)

CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS

O. 9/4/84 (DOGC 30/5/84)
Ampliacions de terminis (DOGC 4/2/87, 7/2/90)
Regulació de l’aplicació (DOGC 20/7/87)

APARELLS ELEVADORS HIDRÀULICS

O. 30/7/74 (BOE 9/8/74)

ELECTRICITAT
ADAPTACIÓ ITC MIBT 026 DEL REGLAMENT DE BAIXA
TENSIÓ

Ordre 29-7-98 (BOE 7-8-98)
Correcció d’errades (BOE 25-9-98)

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ.

D. 2413/73 (BOE 9/10/73)

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES

Modificació (BOE 12/12/85)
Res. 17/11/92 (DOGC 8/1/93)

REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES

RD. 3275/82 (BOE 1/12/82)

DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES DE

Correcció d’errors (BOE 18/1/88)

TRANSFORMACIÓ
NORMES SOBRE VENTILACIÓ I ACCÉS DE CERTS

Res. 19/6/84 (BOE 26/6/84)

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
NORMES SOBRE ESCOMESES ELÈCTRIQUES

RD. 2949/82 (BOE 12/11/82, 29/12/82, 21/12/83)

REGLAMENT DE COMPTADORS D'ÚS CORRENT CLASSE 2

RD. 875/84 (BOE 12/5/84)

PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ

Correcció d’errors (BOE 22/10/84)NORMES
Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (BOE 6/7/83)

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ I LES SEVES

RD. 842/2002 (BOE 18/9/02)

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES ITC-BT
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA

DOGC: 30/7/87 i modificacions

I ENERGIA, PER L’APLICACIÓ DEL REBT

INSTRUCCIÓ SOBRE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE

Instrucció 4/2003 del 7/3/03 del DGEM

BAIXA TENSIÓ EN FASE D’ENTRADA EN VIGOR DEL REBT

NORMES PER LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT

RD. 1955/2000 (1/9/03)

DISTRIBUCIÓ, COMERCIALITZACIÓ, SUBMINISTRAMENT I
PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA.

APROVACIÓ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

D. 329/2001 (4/9/03)

COMUNICACIONS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, INFRAESTRUCTURES COMUNES
EN ELS EDIFICIS

RD-Llei 1/1998 (BOE 28-2-98)

TELECOMUNICACIONS, CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURES

Decret 172/1999 (DOGC 7-7-99)

DE RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, TELEFONIA BÀSICA
I ALTRES SERVEIS PER CABLES EN ELS EDIFICIS

REGLAMENT REGULADOR DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE

Reial Decret 279/1999 (BOE 9-3-99)

TELECOMUNICACIONS PER L’ACCÈS ALS SERVEIS EN EL INTERIOR
DELS EDIFICIS
INSTAL·LACIÓ D'ANTENES RECEPTORES EN L'EXTERIOR

D. 18/10/57 (BOE 18/11/57)

D'IMMOBLES
ANTENES COL·LECTIVES

Llei 49/66 (BOE 25/7/66)

ANTENES PARABÒLIQUES

RD. 1201/86 (BOE 25/6/86)

NORMES PER LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES COL·LECTIVES

O. 23/1/67 (BOE 2/3/67)

NORMES PER LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES COL·LECTIVES DE TV

D. 366/74 (DOGC 9/9/83)

INSTAL·LACIÓ EN IMMOBLES DE SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

D. 1306/74 (BOE 15/5/74)

ELS EL SENYAL DE TELEVISIÓ POR CABLE
NRE CXT-91 CANALITZACIONS PER LA XARXA DE TELEFONIA I

O. 12/11/91 (DOGC 8-1-92)

ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS DE NOVA
CONSTRUCCIÓ
LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS

Llei 11/98 (BOE 25/4/98)

LLEI DE TELECOMUNICACIONS PER CABLE

Llei 42/95 (BOE 23/12/95)

LLEI DE TELECOMUNICACIONS PER SATÈLIT

Llei 37/95 (BOE 13/12/95)

REGLAMENT TÈCNIC I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE

RD. 136/97 (BOE 14/2/97)

TELECOMUNICACIONS PER SATÈLIT

Correcció errors (BOE 14/2/97)

HABITATGES
REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS

Decret 259/2003 (DOGC 30-10-03)

D’HABITATGES I DE LA CELULA D’HABITABILITAT
ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT

D. 282/91 (DOGC 15/1/92)

A L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
LLEI DE L’HABITATGE

Llei 24/91 (DOGC 15/1/92)

LLIBRE DE L’EDIFICI

D. 206/91 (DOGC 7/10/92)

ES REGULA EL LLIBRE DE L’EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS

D. 158/97 (DOGC 16/7/97)

I ES CREA EL PROGRAMA PER A LA REVISIÓ DE L’ESTAT DE
CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS D’HABITATGES
MARCA DE QUALITAT PER PORTES PLANES DE FUSTA

D. 2714/71 (BOE 8/11/71)

INSTRUCCIÓ REGULADORA DE LES CONCESSIONS, UTILITZACIÓ

O. 16/2/72 (BOE 14/3/72)

I ADMINISTRACIÓ DE LA MARCA DE QUALITAT PER

Rectificació (BOE 11/4/72)

PORTES PLANES DE FUSTA REGLAMENTS DEL

Modificació (BOE 7/7/72)

SERVEI DE CORREUS.

D. 1563/64

MEDI AMBIENT
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC

Ley 38/72 (BOE 26/12/72)

DESENVOLUPAMENT DE LA LEY DE PROTECCIÓ DEL MEDI

D. 833/75 (BOE 22/4/75)

AMBIENT ATMOSFÈRIC

Rectificació (BOE 9/6/75)

DEIXALLES I RESIDUS SÒLIDS URBANS

Ley 42/75 (BOE 21/11/75)

CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA

Decret 92/1999 (DOGC 12-4-99)

DIRECTIVA EUROPEA D’ABOCAMENTS

Directiva 1999/31/CE (DOCE 16-7-99)

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS

Decret 93/1999 (DOGC 12-4-99)

RESIDUS, LLEI DE L’ESTAT

Llei 107/1998 (BOE 18/9/98)

4.- SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Llei 31/1995 (BOE 10/11/95)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT

Directiva 92/57/CEE (DO 26/8/92)

APLICABLES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS
O MÓBILS

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT

RD 1627/1997 (BOE 25-10-97)

EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

APROVACIÓ DEL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES

Ordre 12-1-1998 (BOE 27-1-98)

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ

RD 780/1998 (BOE 1-5-98)

CERTIFICATS DE FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS EN

Decret 277/1998 (DOGC 27-10-98)

MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
BASTIDES, REGLAMENT GENERAL SOBRE SEGURETAT

O. 31/1/40 (BOE 3/2/40)

E HIGIENE EN EL TREBALL (Capítol VII )
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL

O. 9/3/71 (BOE 16 i 17/3/71)

TREBALL

Correcció d’errors (BOE 6/4/71)

REGLAMENT DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL

O. 20/5/52 (BOE 14 i 15/6/52)

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Modificació (BOE 21/12/58)
Compliment (BOE 1/10/66)

OBLIGATORIETAT DE LA INCLUSIÓ D’UN ESTUDI
DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL EN ELS

RD. 555/86 (BOE 12/3/86)
Modificació de Llibre d’Incidències

PROJECTES D’EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES

(BOE 13/10/86)
Correcció d’errors (BOE 31/10/86)

ORDENANCES DE TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA

O. 28/8/70 (BOE 5,7,8 i 9/9/70)

CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (Capítol XVI )

Correcció d’errors (BOE 17/10/70)

GIRONA, maig del 2021

Miquel Poch i Clara. Jordi Salvatierra i Herrero.
Arquitectes
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2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA
2.1. MATERIALS BÀSICS

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de
primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el
Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves modificacions posteriors per a
Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i
Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec.
2.2. PREUS UNITARIS

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el
Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a
l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol
tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la
correcta execució de la unitat contractada.
2.3. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de
les zones designades, tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa,
runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. Aquestes operacions
inclouen l'excavació dels primers trenta centímetres (30 cm) de terra vegetal
superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte d'esbrossada.
- Retirada i transport a abocador dels materials objecte d'esbrossada.
Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que,
sobre el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.
Execució de les obres.
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures
existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la Direcció Facultativa de les
obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.
Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es
procurarà que els que s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit per carretera o
ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves
rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra
vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el
particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres.

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de
diàmetre seran eliminats fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres
(50 cm) per sota de l'esplanada.
Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els
calcinals o les arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la
finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de cinquanta
centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny.
També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de
cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.
Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran
a trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram,
separats dels munts que seran cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta
serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a
tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions
pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest
concepte.
Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als
ocupants de les zones pròximes a les obres.
No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades
topogràfiques, de qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el desplaçament.
La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a
continuació:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats
d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no
combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el
Facultatiu encarregat de les obres.
L’amidament i abonament.
L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats.
El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les
operacions esmentades en l'apartat anterior.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra
vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones
que indiqui la direcció de les obres, amb la finalitat que siguin emprades per a la
formació de zones verdes.
2.4. ENDERROCAMENT

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que
obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar
per acabada l'execució de la mateixa. La seva execució inclou les operacions

següents:
- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica).
- Escarificació de ferm (calçades, voravies, etc.)
- Retirada dels materials resultants a abocadors al seu lloc d'utilització o al més
definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el
particular, inclouen la resta de documents del Projecte.
Execució de les obres. Enderrocament o excavació de materials.
Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys
a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells.
Amidament i abonament.
S'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada o per metres cúbics
(m3) realment enderrocats o per (ml) de vorades, tanques i altres elements lineals, i
s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1.
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o
llocs d'utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució.
Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no
s'abonaran les ruptures de canonades de qualsevol tipus.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs
consideri de possible utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu
Director de l'Obra.
2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per
obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la
resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous
necessaris per a fonaments o drenatges.
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades
obtingudes de replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la
Direcció de les obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu
per a qualsevol tipus de terreny.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per
qualsevol causa s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües.
El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació.
Amidament i abonament.

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb
el mesurament teòric dels plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents
que hi constin als amidaments del Projecte per tal de poder executar l'obra.
El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i
el transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les
operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte
d'abonament.
El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de
tots els materials, la maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la
neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per
evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments que es
necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;
les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència
que aquests s'hagin contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot
amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, contemplant-se
l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua,
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre
servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes.
El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en
els terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs
puguin ser objecte de sobrecost.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu
rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no
seran abonables els treballs d'excavació i transport dels materials de préstec
esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit
en el Quadre de Preus núm.1.
2.6. BASE GRANULAR

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de
col·locar la capa de base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat
dels treballs de refí i compactació de la capa de sotabase i s'executaran els assaigs
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sotabase
seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.
La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba
granulomètrica Z-2.
Amidament i abonament.
S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats,
amidats sobre els plànols del projecte.
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància,

humectació i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada
la unitat.
2.7. REGS D'IMPRIMACIÓ

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa
no bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva
execució inclou les operacions següents: Preparació de la superfície existent i
aplicació del lligant bituminós,
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb
una dosificació de lligant 1,2 kg/m2.
Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i
aquestes acompliran les especificacions del PG-3.
Amidament i abonament
El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment
pavimentats.
2.8. REG D'ADHERÈNCIA

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa
bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la
seva execució s'inclou la preparació de la superfície existent i l'aplicació de lligant
bituminós.
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb
una dosificació de lligant de 0,6 kg/m2.
Amidament i abonament.
El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment
pavimentats.
2.9. PAVIMENTS ASFÀLTICS

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa
de base, es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada
i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris.
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran els
correctes i es comprovaran els pendents transversals.
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús pel Director de l’Obra
i en la seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la
Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la
Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control de
Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 i la orden
circular 24/2008 que actualiza los artículos 542 y 543.
Execució.
Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de

les

obres la fórmula de treball per la seva aprovació.
Amidament i abonament.
S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2)
de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat
teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3.
2.10. FORMIGONS

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència
característica a compressió a 28 díes:
- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
Tots els formigons compliran el EHE-08, considerat com a definició de resistència
característica la d'aquesta instrucció.
Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles
vibrants.
Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó
sigui totalment uniforme en cada mescla.
A més de les prescripcions del EHE-08, es tindran en compte les següents:
La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no
perdi compacitat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre
cinquanta centímetres (1,50 cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distància.
Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra
del formigó, sense l'autorització del Director d'Obra.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de
les característiques del formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es
seguiran les prescripcions del EHE-08.
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el
formigó.
Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació

de bosses de pedres i de cocons.
En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades
en la EHE-08.
La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que
compleixin les prescripcions de la EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el
menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà
el junt amb sacs d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics.
Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per
aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit.
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera
humida. Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies
vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra
o arpillera, les quals s'hauran de mantenir constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus
(20°) a la del formigó per evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament
brusc.
També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules
superficials impermeables, amb l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu.
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense
defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments
lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del
Director Facultatiu.
Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions
d'aspecte seran a càrrec del Contractista.
La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent:
- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).
En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les
quals es trencaran als set (7) o vint-ivuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una
sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzades
en voltes i soleres.
En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes
cadascuna, per tal de trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent
com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la mitjana dels resultats, descartant les
dues (2) extremes.
Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es
conservaran en condicions anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies,
la resistència de les provetes fos menor que l'especificada, per a aquesta data, en
més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la resistència

d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la
resistència de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar
l'obra en el cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una
càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la del càlcul, durant el qual es
mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta
per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada.
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra
estiguessin compreses entre un vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels
assaigs de càrrega corresponents.
Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en
l'apartat corresponent, metàl·lics o d'un altre material idoni segons el parer del
Director Facultatiu.
Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques
hauran de tenir la resistència i rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del
formigó, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m).
Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i
llises per aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes,
bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0,005m).
Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per
facilitar l'encofratge, no hauran de contenir substàncies agressives per al formigó.
Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran,
especialment el fons, deixant obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.
Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el
formigonatge.
Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa
perquè, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa
de 1:300 de la llum.
Amidament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per
metres cúbics (m3) realment col·locats.
El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan
es tracti de formigons de paviments. Els preus inclouen els materials
dels

encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació.
Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de
formigons, al seu preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres
quadrats (m2) realment col·locats.
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics
(m3) realment col·locats, i incloenthi totes les operacions necessàries per a executar
la unitat d'obra, llevat de les armadures i la seva col·locació, que s'abonaran per
quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, les
operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge,
a criteri de la Direcció Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels
formigons.
Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat
amb les condicions dels plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de
fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta autorització.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats
en els plànols de seccions tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva
execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar de manera explícita les
dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a
exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles
dimensions que no s'hi trobin definides.
2.11. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10
atm de pressió.
El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa
densitat. Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com
exteriorment, sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i
gras.
La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. Les unions de tubs de polietilé de baixa
densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran mecànicament el tub.
L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior
del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic,
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.
El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per
soldadura.
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs,
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre sí.
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb

superfície uniforme, sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub
per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot controlant la temperatura per no
perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps
entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva
superfície exterior.
Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols.
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16,
que correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576.
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris:
Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida
boja.
Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat :
Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades,
desviacions o interrupció.
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix
superior a igualtat de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió.
Portaran gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació.
S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces
originades per la pressió interior.
L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres
vegades el radi interior del tub com a mínim.
Amidament i abonament
Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de
conducció col·locades. Els preus del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les proves de la canonada
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment
les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules,
hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran
d'abonament independent i al preu unitari que marqui el Quadre de Preus núm. 1 .
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases,
pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus nº 1.
2.12. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització
horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els
plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es
compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les

condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical s'adaptarà a la normativa vigent i a les
recomanacions del Ministeri de Foment.
Senyalització horitzontal o marques vials
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el
paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes
prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.
Cal que compleixin els següents requisits:
- visibilitat diürna i nocturna
- resistència al lliscament
- resistència a la deterioració
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques
vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització
horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de
1990).
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a
continuació:
- el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior
a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una
qualificació nul·la.
- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació
de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160
milicandeles per lux i metre quadrat.
- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació,
no serà superior al 30%.
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als
Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac
de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material,
sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de
dubte.
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser
superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.
Amidament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre
lineal (ml) realment pintat en obra. La resta de marques vials reflexives, així com
zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es mesuraran i
abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva,

premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.
Senyalització vertical
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen,
regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari.
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de
0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i
d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent.
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35
cm)
- cartells senyalitzadors
- cartells informadors
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la
normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.
Amidament i abonament
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot
pals, suports i execució completa de la cimentació.
Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu
inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.
Elements de balissament i defensa
Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el
seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als
conductors com als vianants.
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.
Amidament i abonament
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut),
col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el
criteri de la direcció d’obra.
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació),
suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i
acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.
2.13. ENCREUAMENT DE VIAL

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots

els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a
parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la
subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase
i sobre l’explanada ja acceptada.
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces
de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama
del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama
del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.
Amidament i abonament.
Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran
per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els
materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament,
incloses les tronetes de registre i connexions corresponents.
Plànols
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant
a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més propera i la
seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.
Encreuaments d’abastament d’aigua
Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé,
caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a
canonades de fosa n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15
i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al
95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de coronament
s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre
la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà
d’1,5 m com a mínim.
2.26. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de
Condicions Generals haurà de complir el que prescriu el P.G.3.

GIRONA, febrer del 2016

Miquel Poch i Clara. Jordi Salvatierra i Herrero.
Arquitectes
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
3.01. PREUS
3.01.01. COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS.

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que
intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de
que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció
d’accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per
l’accionament o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en
l’execució de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions,
sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc.,
els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els
imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes.
Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents
amidaments s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total
serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat
per els despeses generals.
Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma
dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100.
Benefici Industrial
El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del
Pressupost o Preu d’Execució Material.
Preu de Contracte
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses

Generals i el Benefici Industrial.
L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.
3.01.02. PREUS CONTRADICTORIS.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director
d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o
quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. A falta d’acord, el
preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si
subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en
la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data
del contracte.
3.01.03. RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per
l’execució de les obres (amb referència a facultatius).
3.01.04. FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS.

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de
l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades,
s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en
segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.
3.01.05. REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant
que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord
amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del
pressupost del Contracte.
En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge,
s’efectuarà la corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de
Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la
variació del IPC superior al 3 per 100.
No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis
fixats en el calendari de l’oferta.
3.01.06. APLEC DE MATERIALS

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que
la Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta
última.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva
propietat d’aquest; de la seva vigilància i conservació serà responsable el
Contractista.
En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap
certificació a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte
del Contractista fins la seva utilització en obra.
3.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a
la seva realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o
per un representat seu, o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
3.02.01. OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA.
3.02.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGAT O INDIRECTA.

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un
Propietari i un Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu,
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o
indirecta” les següents:
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del
Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients,
reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el
Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels
materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements
que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients.
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs,
aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en

suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels
treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre
l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
3.02.03. LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ.

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta,
regiran les normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole
econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà
d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots
ells conformats per la Direcció d’Obra.
a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document
adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent,
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la
seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres
especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en
l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de
runes.
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que
hagin pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu
abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses
inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el
Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini
als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix.
3.02.04. ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGAT.

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes
d’Administració delegats els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de
treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant.
Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament
de l’obra realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions
no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat
el contrari contractualment.
3.02.05. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS.

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el
Contractista-Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en
totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als
rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions
necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director.
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la
diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als
conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les
liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar
ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es
sotmetrà el cas a arbitratge.
3.02.06. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR.

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà
responsable dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per
l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les
disposicions legals vigents s’estableixen.
En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i
aparells elegits amb arranjament a les normes establertes a l’esmentat article.
En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis
expressats en el paràgraf anterior.
3.03. ABONAMENT DE LES OBRES

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu
unitari invariable estipulat per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al
Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats
d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de
base per l’amidament i valoració de les diverses unitats.
3.03.01. RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà
el Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst.
L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la
Direcció Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general,
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra,
els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a
més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a
millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre
aquesta relació, facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la
relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del
termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu

(10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions
del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent
aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director
en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el
Director la certificacions de les obres executades.
El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari,
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que
figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del
contracte.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es
refereix, i tindran el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc
aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la
valoració es refereix. En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions
s’estendran a l’origen.
3.03.02. MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES.

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la
més acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituintse una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o
executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi
en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a
judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués
correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.
3.03.03. ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA.

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb
un preu establert i en el mes en que aquest s’hagi executat.
Pagaments
Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament
establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra
conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat
qualsevol treball, per al seu abonament es procedirà així:
1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director
exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que
figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els
“Plecs

Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus
esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas
contrari, s’aplicaran aquests últims.
2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes
ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat
pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats.
3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per
deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al
Contractista. 3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES
3.04.01. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament
de les obres.
La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per
1000) de l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn,
contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini
estipulat en el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà
a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb base oficial
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions.
Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes
sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels
materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que
la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada
o adjudicada.
Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució
del contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o
en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini
d’execució que tingui assenyalat en el contracte.
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per
escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la
dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments
d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del
Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels
contractes.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants,
abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les
unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes aquestes
millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi

innovacions

que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra
contractades.
3.05. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici
del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després
d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només
en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i
refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini.
3.06. ASSEGURANÇA DE LES OBRES

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà
en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats.
L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en
compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de
l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels
treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista,
fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques
diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment
exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i
que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels
danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses
d’Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement
de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat.
3.07. CONSERVACIÓ DE L’OBRA

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra
durant el termini de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el
Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en representació del Propietari,
podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja i bona
conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat.
Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà
d’haver-hi en ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables
per la seva vigilància i neteja i per als treballs que calgui efectuar.
3.08. DESVIAMENTS

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels
serveis que travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les obres de desviament, per
l’Empresa que sigui adjudicatària de l’esmentat desviament, en cas de que la

Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de
desviament. En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a cap
tipus d’indemnització.
3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i
característiques, sense fer referència a marques, models o denominacions
específiques. Si en els documents contractuals figurés alguna marca d’un producte
industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a les qualitats
i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes
d’altres marques i models que reuneixin les mateixes condicions.

GIRONA, maig del 2021

Miquel Poch i Clara. Jordi Salvatierra i Herrero.
Arquitectes
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AMIDAMENTS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01 OBRA CIVIL
0101

m² Repicat de base de formigó en massa 15cm gruix

Repicat de base de formigó en massa, de fins a 15 cm de profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
carrer sant v icenç

1

202,00

202,00
202,00

0102

m³ Excavació grava mitj. mecànics

Excavació a cel obert de terreny de grava, fins a 20-30cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Inclos càrrega de terres a contenidor, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.
plaça església

1

162,55

0,15

24,38
24,38

0103

m³ Sub-base granular pedra graniítica compactada 20cm gruix

Sub-base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø 40-70 mm, i compactació a el 96%
de l'Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat
seca no inferior al 96% de l'Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents de el terreny i formació de pendents que calguin.
plaça església

1

162,55

0,20

32,51

carrer sant v icenç

1

206,80

0,20

41,36
73,87

0104

m² Paviment de llamborda de formigó 12,6x18,9x9 cm

Paviment de llambordes per ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de peces regulars de pedra calcària, de 12,6x18,9x6 cm, acabat flamejat en la cara vista i la resta serrades, aparellat a matajunta, rebudes sobre capa de morter adhesiu; rejuntades amb masilla bituminosa abocada
en calent per omplert de juntes entre peces ; realitzat sobre graves (no inclosa en aquesta partida).
plaça església

1

70,00

70,00

carrer sant v icenç

1

32,00

32,00
102,00

0105

m² Paviment de formigó polit 15cm i llambordes de 6x18,9x9 cm

Paviment continu de formigó de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/IIa, acolorit en tota la seva massa, amb fibres de polipropilè incloses, fabricat en central i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora mecàniques; junta mitjançant peces de llambordes de formigó de
6x18,9x9 cm quantia de (0,07m2/m2).
plaça de l'església

1

16,00

16,00

1

44,00

44,00

1

33,00

33,00

carrer sant v icenç

1

170,50

170,50

entorns de l'àmbit

1

150,00

150,00
413,50
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AMIDAMENTS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS
03403

ml Tub corrugat polietilè DN90

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llis interment i corrugat a l'exterior, de 90mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a la compressió de 450N, muntat com a canalització soterrània. Inclós mitjans aixiliars i mesures de seguretat.
600,00
03404

ml Cable coure

Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació RV-K 0,6/1 kV (UNE 2123-4) pentapolar de 5x6 mm2, marca General Cable o equivalent muntat sota tub en traçat soterrat. Inclou
transport i desplaçament a l'interior de l'obra, marcat indeleble, material auxiliar necessari, fins a muntatge totalment completat, connectat, poblat i en funcionament, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.
583,00
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AMIDAMENTS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 03 TREBALLS ADICIONALS
03001

ut

Subministre i col·locació Banc

Subministre i col·locació de banc, de llistons de fusta tropical de 4x4 cm, senzill, de 170 cm de longitud, per fixar a base de suport (no inclosa en la partida). Inclos mitjans auxiliars i mesures de seguretat.
2,00
03002

m² Formació base formigó 15cm gruix sobre base granular

Base de formigó en masa de 15cm de gruix, amb juntes, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocat des de camió, extes i vibrat manualment, amb acabat reglejat, sobre capa base de tot-ú de 20cm extesa en tongades, comptactada mitjançant regla vibrant. Inclos mitjans auxilars i mesures de seguretat.
banc

2

2,70

1,20

6,48
6,48

03003

ut

Treballs adicionals de desmuntatge i muntatge de mobiliari

Treballs adiccionals de desmuntatge de mobiliari existent i, posteriorment al canvi de paviment, muntatge de nou de tot el mobiliari.
1,00
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AMIDAMENTS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R54267

M3 Transport de residus a instal.lació autoritzada

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclos taxes d'abocament a abocador autoritzat, ja sigui runes com terres.
plaça església

1

162,550

0,250

40,638

carrer sant v icenç

1

202,000

0,250

50,500
91,14
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AMIDAMENTS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 05 CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT
CQXXX0PA

ut

Partida alçada de control i qualitat

Partida alçada de control i qualitat.
1,00
SSXXXPA

ut

Pressupost de seguretat i salut

Pressupost de seguretat i salut 1.5%
1,00
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 01 OBRA CIVIL
0101

m²

Repicat de base de formigó en massa 15cm gruix

31,98

Repicat de base de formigó en massa, de fins a 15 cm de profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0102

m³

Excavació grava mitj. mecànics

16,11

Excavació a cel obert de terreny de grava, fins a 20-30cm de profunditat, amb mitjans mecànics.
Inclos càrrega de terres a contenidor, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.
SETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
0103

m³

Sub-base granular pedra graniítica compactada 20cm gruix

32,39

Sub-base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø 40-70 mm, i compactació a el
96% de l'Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 96% de l'Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents de el terreny i formació de pendents que
calguin.
TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0104

m²

Paviment de llamborda de formigó 12,6x18,9x9 cm

38,57

Paviment de llambordes per ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de peces regulars de pedra calcària, de 12,6x18,9x6 cm, acabat flamejat en la cara vista i la resta serrades,
aparellat a matajunta, rebudes sobre capa de morter adhesiu; rejuntades amb masilla bituminosa
abocada en calent per omplert de juntes entre peces ; realitzat sobre graves (no inclosa en
aquesta partida).
TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0105

m²

Paviment de formigó polit 15cm i llambordes de 6x18,9x9 cm

24,19

Paviment continu de formigó de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/IIa, acolorit
en tota la seva massa, amb fibres de polipropilè incloses, fabricat en central i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora mecàniques; junta mitjançant peces de llambordes de formigó de 6x18,9x9 cm quantia de (0,07m2/m2).
VINT-I-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

28 de may o de 2021
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS
03403

ml

Tub corrugat polietilè DN90

2,44

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llis interment i corrugat a l'exterior, de 90mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a la
compressió de 450N, muntat com a canalització soterrània. Inclós mitjans aixiliars i mesures de
seguretat.
DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
03404

ml

Cable coure

1,83

Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació RV-K 0,6/1 kV (UNE 2123-4)
pentapolar de 5x6 mm2, marca General Cable o equivalent muntat sota tub en traçat soterrat. Inclou transport i desplaçament a l'interior de l'obra, marcat indeleble, material auxiliar necessari,
fins a muntatge totalment completat, connectat, poblat i en funcionament, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.
UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 03 TREBALLS ADICIONALS
03001

ut

Subministre i col·locació Banc

193,72

Subministre i col·locació de banc, de llistons de fusta tropical de 4x4 cm, senzill, de 170 cm de
longitud, per fixar a base de suport (no inclosa en la partida). Inclos mitjans auxiliars i mesures
de seguretat.
CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS
03002

m²

Formació base formigó 15cm gruix sobre base granular

21,45

Base de formigó en masa de 15cm de gruix, amb juntes, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I
fabricat en central i abocat des de camió, extes i vibrat manualment, amb acabat reglejat, sobre
capa base de tot-ú de 20cm extesa en tongades, comptactada mitjançant regla vibrant. Inclos mitjans auxilars i mesures de seguretat.
VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03003

ut

Treballs adicionals de desmuntatge i muntatge de mobiliari

884,38

Treballs adiccionals de desmuntatge de mobiliari existent i, posteriorment al canvi de paviment,
muntatge de nou de tot el mobiliari.
VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R54267

M3

Transport de residus a instal.lació autoritzada

29,95

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclos taxes
d'abocament a abocador autoritzat, ja sigui runes com terres.
VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 05 CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT
CQXXX0PA

ut

Partida alçada de control i qualitat

800,00

Partida alçada de control i qualitat.
VUIT-CENTS EUROS
SSXXXPA

ut

Pressupost de seguretat i salut

800,00

Pressupost de seguretat i salut 1.5%
VUIT-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 OBRA CIVIL
0101

m²

Repicat de base de formigó en massa 15cm gruix
Repicat de base de formigó en massa, de fins a 15 cm de profunditat màx ima, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

A0145000

0,730 h

Ajudant

19,72

14,40

A0146000

0,730 h

Oficial 1a

22,21

16,21

MQ5MAI03

0,120 h

Martell pneumàtic

4,12

0,49

MQ05PCO02

0,060 h

Compresor portàtil diesel mitja presió 10m3/min

6,98

0,42

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

30,60

0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0102

m³

Excavació grava mitj. mecànics
Ex cav ació a cel obert de terreny de grav a, fins a 20-30cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Inclos càrrega de
terres a contenidor, mitjans aux iliars i mesures de seguretat.

MQ01RET01

0,194 h

Retroescav adora mitjana, biv alv a batilon

52,07

10,10

A0145000

0,300 h

Ajudant

19,72

5,92

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

5,90

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
0103

m³

Sub-base granular pedra graniítica compactada 20cm gruix
Sub-base granular amb grav a de pedrera de pedra granítica, Ø 40-70 mm, i compactació a el 96% de l'Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en capes de 30 cm de gruix , fins assolir una densitat seca no inferior al 96% de l'Proctor Modificat de la màx ima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents de
el terreny i formació de pendents que calguin.

A0140000

0,200 h

Manobre

13,27

2,65

MT01ARE01

1,100 m³

Grav a cantera pedra granalítica 40-70dimàmetre

22,00

24,20

41,50

4,15

MQ02ROT03

0,100 h

Compactador tàndem autopropulsat 63KW 9.65T amplada 168cm

MQ04DUA02

0,100 h

Dumper de descàrrega frontal de 2T càrrega útil

MQ02CIA02

0,010 h

A%AUX001

1,500 %

9,37

0,94

Camió cisterna 8m3 capacitat

40,60

0,41

Despeses aux iliars mà d'obra

2,70

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0104

m²

Paviment de llamborda de formigó 12,6x18,9x9 cm
Pav iment de llambordes per ús ex terior en àrees de v ianants i carrers residencials, de peces regulars de pedra
calcària, de 12,6x 18,9x 6 cm, acabat flamejat en la cara v ista i la resta serrades, aparellat a matajunta, rebudes sobre capa de morter adhesiu; rejuntades amb masilla bituminosa abocada en calent per omplert de juntes entre peces ; realitzat sobre grav es (no inclosa en aquesta partida).

A0140000

0,030 h

Manobre

13,27

A0145000

0,200 h

Ajudant

19,72

3,94

A0146000

0,500 h

Oficial 1a

22,21

11,11

B05ABOR1

1,420 kg

Beurada de morter puzolanic

B0FH7172Y

1,020 m²

Submnistrament peces llamborda formigó 12,6x 18,9x 9 cm

B0711ADE

4,000 kg

Masilla bituminosa abocada en calent

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,40

1,05

1,49

20,00

20,40

0,25

1,00

15,50

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

0105

m²

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Paviment de formigó polit 15cm i llambordes de 6x18,9x9 cm
Pav iment continu de formigó de 15 cm de gruix , realitzat amb formigó HM-20/B/20/IIa, acolorit en tota la sev a massa, amb fibres de polipropilè incloses, fabricat en central i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora
mecàniques; junta mitjançant peces de llambordes de formigó de 6x 18,9x 9 cm quantia de (0,07m2/m2).

A0145000

0,150 h

Ajudant

19,72

2,96

A0146000

0,250 h

Oficial 1a

22,21

5,55

B05ABOR1

0,050 kg

Beurada de morter puzolanic

BOFH7172X

0,070 m²

Subministrament peces llamborda formigó 9x 18,9x 9 cm

B0711ADE

0,010 kg

Masilla bituminosa abocada en calent

MT02HMN03

0,150 m³

Formigó HM-20/B/IIa fibres polipropile fabricat central

MQ06VIB02

0,080 h

MQ06TAL02

0,080 h

MQ09POL05

0,100 h

Fratasadora giratoria pav iments formigó

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,05

0,05

20,00

1,40

0,25

0,00

75,00

11,25

Regla v ibrant de 3m

4,66

0,37

Equip tall juntes colera formigó

9,48

0,76

17,24

1,72

8,50

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

28 de may o de 2021

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS
03403

ml

Tub corrugat polietilè DN90
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llis interment i corrugat a l'ex terior, de 90mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a la compressió de 450N, muntat
com a canalització soterrània. Inclós mitjans aix iliars i mesures de seguretat.

MT35AIA080

1,000 m

Tub corrugat polietilè DN90

1,36

1,36

MT35WWW010

0,100 u

Material aux iliar per intal·lacions elèctriques

1,35

0,14

A030000

0,028 h

Oficial 1a electricista

19,42

0,54

A035000

0,022 h

Ajudant electricista

17,86

0,39

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
03404

ml

Cable coure
Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació RV-K 0,6/1 kV (UNE 2123-4) pentapolar de 5x 6
mm2, marca General Cable o equiv alent muntat sota tub en traçat soterrat. Inclou transport i desplaçament a l'interior de l'obra, marcat indeleble, material aux iliar necessari, fins a muntatge totalment completat, connectat, poblat i
en funcionament, mitjans aux iliars i mesures de seguretat.

MT35CUN040

1,000 m

Cable pentapolar 5x 6mm2 RV-K 0,6/1 kV

0,75

0,75

MT35WWW010

0,100 u

Material aux iliar per intal·lacions elèctriques

1,35

0,14

A030000

0,028 h

Oficial 1a electricista

19,42

0,54

A035000

0,022 h

Ajudant electricista

17,86

0,39

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

28 de may o de 2021
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 03 TREBALLS ADICIONALS
03001

ut

Subministre i col·locació Banc
Subministre i col·locació de banc, de llistons de fusta tropical de 4x 4 cm, senzill, de 170 cm de longitud, per fix ar a
base de suport (no inclosa en la partida). Inclos mitjans aux iliars i mesures de seguretat.

MT52MUG060

1,000 u

Banc de llistons de fusta tropical, 170 cm, suports fundició

MT52MUG200

1,000 u

Repercusió elements fix ació sobre suport

A0140000

0,400 h

A0146000
A%AUX001

176,48

176,48

2,84

2,84

Manobre

13,27

5,31

0,400 h

Oficial 1a

22,21

8,88

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

14,20

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

193,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
03002

m²

Formació base formigó 15cm gruix sobre base granular
Base de formigó en masa de 15cm de gruix , amb juntes, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocat des de camió, ex tes i v ibrat manualment, amb acabat reglejat, sobre capa base de tot-ú de 20cm ex tesa en
tongades, comptactada mitjançant regla v ibrant. Inclos mitjans aux ilars i mesures de seguretat.

MT10HMF010

0,158 m³

Formigó HM-15/B/20/I fabricta en central

67,43

10,65

MT01ARE01

0,220 m³

Grav a cantera pedra granalítica 40-70dimàmetre

22,00

4,84

A0140000

0,210 h

Manobre

13,27

2,79

A0145000

0,050 h

Ajudant

19,72

0,99

A0146000

0,050 h

Oficial 1a

22,21

1,11

MQ02ROT03

0,011 h

Compactador tàndem autopropulsat 63KW 9.65T amplada 168cm

41,50

0,46

MQ04DUA02

0,011 h

Dumper de descàrrega frontal de 2T càrrega útil

9,37

0,10

MQ06VIB02

0,095 h

Regla v ibrant de 3m

4,66

0,44

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

4,90

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03003

ut

Treballs adicionals de desmuntatge i muntatge de mobiliari
Treballs adiccionals de desmuntatge de mobiliari ex istent i, posteriorment al canv i de pav iment, muntatge de nou
de tot el mobiliari.

A0145000

11,000 h

Ajudant

19,72

216,92

A0146000

11,000 h

Oficial 1a

22,21

244,31

A030000

11,000 h

Oficial 1a electricista

19,42

213,62

A035000

11,000 h

Ajudant electricista

17,86

196,46

871,30

13,07

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

884,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

28 de may o de 2021
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R54267

M3

C1501800

1,000 m³

Transport de residus a instal.lació autoritzada
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclos tax es d'abocament a abocador autoritzat,
ja sigui runes com terres.
Cam.transp. 12 t

29,95

29,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

28 de may o de 2021

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT
CQXXX0PA

ut

Partida alçada de control i qualitat
Partida alçada de control i qualitat.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS EUROS
SSXXXPA

ut

Pressupost de seguretat i salut
Pressupost de seguretat i salut 1.5%
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS EUROS

28 de may o de 2021

Pàgina

6

PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

202,00

31,98

6.459,96

24,38

16,11

392,76

73,87

32,39

2.392,65

102,00

38,57

3.934,14

413,50

24,19

10.002,57

CAPITOL 01 OBRA CIVIL
0101

m² Repicat de base de formigó en massa 15cm gruix

Repicat de base de formigó en massa, de fins a 15 cm de profunditat màxima, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0102

m³ Excavació grava mitj. mecànics

Excavació a cel obert de terreny de grava, fins a 20-30cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Inclos càrrega de terres a contenidor, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.

0103

m³ Sub-base granular pedra graniítica compactada 20cm gruix

Sub-base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø 40-70 mm, i compactació a el 96%
de l'Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat
seca no inferior al 96% de l'Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents de el terreny i formació de pendents que calguin.

0104

m² Paviment de llamborda de formigó 12,6x18,9x9 cm

Paviment de llambordes per ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de peces regulars de pedra calcària, de 12,6x18,9x6 cm, acabat flamejat en la cara vista i la resta serrades, aparellat a matajunta, rebudes sobre capa de morter adhesiu; rejuntades amb masilla bituminosa abocada
en calent per omplert de juntes entre peces ; realitzat sobre graves (no inclosa en aquesta partida).

0105

m² Paviment de formigó polit 15cm i llambordes de 6x18,9x9 cm

Paviment continu de formigó de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/IIa, acolorit en tota la seva massa, amb fibres de polipropilè incloses, fabricat en central i tractat superficialment mitjançant remolinador i polidora mecàniques; junta mitjançant peces de llambordes de formigó de
6x18,9x9 cm quantia de (0,07m2/m2).

TOTAL CAPITOL 01 OBRA CIVIL..........................................................................................................................

28 de may o de 2021

23.182,08

Pàgina

1

PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

600,00

2,44

1.464,00

583,00

1,83

1.066,89

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS
03403

ml Tub corrugat polietilè DN90

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llis interment i corrugat a l'exterior, de 90mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a la compressió de 450N, muntat com a canalització soterrània. Inclós mitjans aixiliars i mesures de seguretat.

03404

ml Cable coure

Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació RV-K 0,6/1 kV (UNE 2123-4) pentapolar de 5x6 mm2, marca General Cable o equivalent muntat sota tub en traçat soterrat. Inclou
transport i desplaçament a l'interior de l'obra, marcat indeleble, material auxiliar necessari, fins a muntatge totalment completat, connectat, poblat i en funcionament, mitjans auxiliars i mesures de seguretat.

TOTAL CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS................................................................................................................

28 de may o de 2021

2.530,89

Pàgina
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PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

193,72

387,44

6,48

21,45

139,00

1,00

884,38

884,38

CAPITOL 03 TREBALLS ADICIONALS
03001

ut

Subministre i col·locació Banc

Subministre i col·locació de banc, de llistons de fusta tropical de 4x4 cm, senzill, de 170 cm de longitud, per fixar a base de suport (no inclosa en la partida). Inclos mitjans auxiliars i mesures de seguretat.

03002

m² Formació base formigó 15cm gruix sobre base granular

Base de formigó en masa de 15cm de gruix, amb juntes, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocat des de camió, extes i vibrat manualment, amb acabat reglejat, sobre capa base de tot-ú de 20cm extesa en tongades, comptactada mitjançant regla vibrant. Inclos mitjans auxilars i mesures de seguretat.

03003

ut

Treballs adicionals de desmuntatge i muntatge de mobiliari

Treballs adiccionals de desmuntatge de mobiliari existent i, posteriorment al canvi de paviment, muntatge de nou de tot el mobiliari.

TOTAL CAPITOL 03 TREBALLS ADICIONALS....................................................................................................

28 de may o de 2021

1.410,82

Pàgina
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PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

91,14

29,95

2.729,64

CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R54267

M3 Transport de residus a instal.lació autoritzada

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclos taxes d'abocament a abocador autoritzat, ja sigui runes com terres.

TOTAL CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS..........................................................................................................

28 de may o de 2021

2.729,64

Pàgina
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PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

800,00

800,00

1,00

800,00

800,00

CAPITOL 05 CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT
CQXXX0PA

ut

Partida alçada de control i qualitat

Partida alçada de control i qualitat.

SSXXXPA

ut

Pressupost de seguretat i salut

Pressupost de seguretat i salut 1.5%

28 de may o de 2021

TOTAL CAPITOL 05 CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT...................................................................

1.600,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

31.453,43

Pàgina
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RESUM DE PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CAPITOL

RESUM

EUROS

01

OBRA CIVIL..................................................................................................................................................

23.182,08

02

INSTAL·LACIONS..........................................................................................................................................

2.530,89

8,05

03

TREBALLS ADICIONALS................................................................................................................................

1.410,82

4,49

04

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................

2.729,64

8,68

05

CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT.................................................................................................

1.600,00

5,09

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

%
73,70

31.453,43
31.453,43
31.453,43

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
Regencós, a Maig de 2021.

24 de may o de 2021
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RESUM DE PRESSUPOST
Actuació millora nucli urbà de Regencós.
CAPITOL

RESUM

EUROS

01

OBRA CIVIL..................................................................................................................................................

23.182,08

73,70

02

INSTAL·LACIONS..........................................................................................................................................

2.530,89

8,05

03

TREBALLS ADICIONALS................................................................................................................................

1.410,82

4,49

04

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................

2.729,64

8,68

05

CONTROL QUALITAT I SEGURETAT I SALUT.................................................................................................

1.600,00

5,09

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

%

31.453,43

4.088,95
1.887,21

SUMA DE G.G. y B.I.

5.976,16

21,00% I.V.A.......................................................................

7.860,21

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

45.289,80

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

45.289,80

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
Regencós, a Maig de 2021.

24 de may o de 2021

Pàgina
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6. PLÀNOLS

ÍNDEX DELS PLÀNOLS
A01. Situació i emplaçament. E:s/e
A02. Planimetria. Àmbit d’actuació. E:1/500
A03. Planimetria. Proposta paviment. E: 1/250
A04. Paviment. Cotes. E: 1/250
A05. Planta. Plaça de l’esglèsia. E: 1/100

PROJECTE D'ACTUACIONS A LA PLAÇA DE LA RECTORIA I escala
ESTESA DE XARXES DE TELECOMUNICACIONS AL NUCLI URBÀ s/n
Ajuntament de Regencós
promotor

data
05-2021

referencia Plaça de la Rectoria
REG-14-663 Regencós

Situació i
emplaçament

Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero

E 1:2.500
arquitectes

La Factoria Sinòptica, SLP
C/ Ramon Turró, 1 baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 41 61 71

visat

A01

Àmbit d’actuació

N

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA I EL escala
CARRER DE SANT VICENÇ DEL NUCLI ANTIC DEL MUNICIPI E 1:500

data
05-2021

referencia Nucli urbà
REG-14-663 Regencós

Ajuntament de Regencós

Planimetria

promotor

Àmbit d'actuació

Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero

arquitectes

La Factoria Sinòptica, SLP
C/ Ramon Turró, 1 baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 41 61 71

369,35 m2

visat

A02

DETALL TIPUS DE PAVIMENT

DETALL TIPUS DE PAVIMENT

E 1/5

DETALL TIPUS DE PAVIMENT

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA I EL escala
CARRER DE SANT VICENÇ DEL NUCLI ANTIC DEL MUNICIPI E 1:250

E 1/25

Ajuntament de Regencós

lletada morter

N

llamborda formigó

promotor

data
05-2021

referencia Nuli urbà
REG-14-663 Regencós

Planimetria
Proposta Paviment

paviment continu de formigó
sub-base de pedra

Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero

arquitectes

La Factoria Sinòptica, SLP
C/ Ramon Turró, 1 baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 41 61 71

visat

A03

trams)
6.77m (2

3m

(1

m)
tra

4,0

13

,6
6

m

(3

tra

m
s)

10.89m (2 trams)

ams)
18,46m (4 tr

3,84

3,85

2,37

2,51

2,37

2,1

trams)

2,38
2,05
2,05 2,05 2,05

3,85

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA I EL escala
CARRER DE SANT VICENÇ DEL NUCLI ANTIC DEL MUNICIPI E 1:250
Ajuntament de Regencós

N

12,5m (3

promotor

data
05-2021

referencia Nuli urbà
REG-14-663 Regencós

Paviment
Cotes

Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero

arquitectes

La Factoria Sinòptica, SLP
C/ Ramon Turró, 1 baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 41 61 71

visat

A04

font d'aigüa
paparera

banc de fusta

banc de fusta

joc de moll de cavallet

paparera

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA I EL escala
CARRER DE SANT VICENÇ DEL NUCLI ANTIC DEL MUNICIPI E 1:100

N

Ajuntament de Regencós
promotor

data
05-2021

referencia Nuli urbà
REG-14-663 Regencós

Planta
Plaça de l'esglèsia

Miquel Poch i Clara
Jordi Salvatierra i Herrero

arquitectes

La Factoria Sinòptica, SLP
C/ Ramon Turró, 1 baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 41 61 71

visat

A05

