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1. ANTECEDENTS
La presa de Darnius Boadella disposa d'un sistema d'auscultació incomplet, ja que
alguns equips no funcionen correctament, o la seva instal·lació no és adequada o
són insuficients. Per tant, per donar compliment a la normativa vigent en seguretat
de preses (art. 22 de la Instrucció per al projecte, construcció i explotació de grans
preses, aprovada per Ordre Ministerial de 31 de març de 1967) ha de ser ampliat
per incorporar la mesura i el control de paràmetres sobre accions en el fonament
i cos de presa que participen del comportament deformacional/estructural del
conjunt.
La voluntat de l'Agència Catalana de l'Aigua és adequar la presa de Darnius
Boadella a la normativa vigent.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

Al dic de Mola Truncada s'estudiarà la necessitat d'implantar un sistema de control
de filtracions i subpressions associada a la xarxa de drenatge o trepants existents
en el cos de presa.
D'altra banda, al dic dels Fangots no hi ha cap element de control més enllà d'una
xarxa de drenatge per a la vigilància de l'eficiència del funcionament de la pantalla
d'impermeabilització d'argila, i uns aforadors. Es contemplarà l'automatització del
control de filtracions i s'estudiarà la necessitat d'instal·lar equips de control sísmic.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESA I LA SEVA AUSCULTACIÓ
La presa de Darnius Boadella està situada sobre el riu Muga, a la comarca de l'Alt
Empordà, província de Girona.
Per tancar el vas de l'embassament va ser necessari construir el dic de Els
Fangots, que s'emplaça en prolongació de l'estrep del marge esquerre, i el dic de
la Mola Truncada que tanca un coll del seu marge dret.

La comprovació de l'estabilitat de la presa i del seu comportament ha de seguir
verificant durant tota la fase d'explotació, per a això es presta especial atenció al
control de moviments interns i en coronació i a les magnituds hidràuliques
(subpressions en fonament i comportament de les filtracions ).
Per això es desenvolupa el present projecte amb l'objectiu d'oferir solucions per
ampliar/millorar el sistema d'auscultació, en concret, es contemplen les
necessitats de la presa de Darnius Boadella pel que fa a:
•

Control de desplaçaments.

•

Control de filtracions

•

Control de pressions intersticials i subpressions

•

Control d'anivellament i de col·limació

•

Control sísmic i d'acceleracions
Figura 1. Planta general presa Darnius Boadella i dics de tancament
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La tipologia de la presa de Boadella és de gravetat i planta recta, de formigó,
distribuïda en quinze (15) blocs connectats per juntes dentades cada setze (16)
metres. El parament d'aigües amunt té un talús de 0,05, mentre que el d'aigües
avall és de 0,75. La presa està dotada d'una pantalla d'impermeabilització i una
xarxa de drenatge.
El dic dels Fangots, se situa en la marge esquerra de la presa de Darnius Boadella,
és una presa conformada amb nucli de formigó i espigó d'escullera aigües amunt
i de terres aigües avall amb una pantalla impermeabilitzant d'argila.
El dic de la Mola Truncada, per la seva banda, situat a la marge dreta de la presa
principal, és una presa de formigó de planta recta.
En l'actualitat existeixen els següents dispositius de control de l'estructura a la
presa principal:
-

18 aforadors Thomson, amb sensor d'ultrasons, que disposa d'indicador
digital superior de mesurament automàtic.

-

Auscultació geodèsica, xarxa de col·limació i xarxa d'anivellació per a la
coronació del dic, igual que a la presa principal no es realitzen campanyes
topogràfiques actualment.

No hi ha cap dispositiu més d'auscultació en aquest dic.
Al dic de Mola Truncada, actualment existeix:
-

6 mesuradors tridimensionals de juntes situats a la coronació.

-

Auscultació geodèsica, com succeeix amb la presa principal, per al dic de
la Mola Truncada hi ha instal·lades xarxes de col·limació i anivellament
però sense ús actual.

-

28 trepants de drenatge a la coronació del cos de presa, protegits per tapa.

-

16 trepants de drenatge inclinats en el parament, sense entubar.

-

10 trepants de drenatge en el taló, sense entubar

-

31 mesuradors tridimensionals de juntes.

4. DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT ACTUAL DE LA AUSCULTACIÓ

-

14 bases circulars per clinòmetre mòbil per a control biaxial. Però no es
prenen mesures en l'actualitat.

-

2 estacions sísmiques amb sensor i una unitat registradora o logger per al
control d'acceleracions.

S'ha elaborat un diagnòstic a partir de la visita de camp i de la documentació
existent de la presa, per comprendre el funcionament dels dispositius
d'auscultació.

-

2 pèndols inversos, situats a les juntes 7 i 10 ancorats sota la solera de la
galeria 3.

-

Auscultació geodèsica, xarxa de col·limació i xarxa d'anivellament per a la
coronació de la presa, però no es realitzen campanyes topogràfiques
actualment.

Pel que fa al dic de Fangots, aquest compta en l'actualitat amb:
-

2 aforadors Thomson, amb sensor d'ultrasons, a la galeria sota el vial que
recorre el dic de Fangots. En aquesta galeria d'inspecció se situen els
drens on es recullen les filtracions de la pantalla d'argila.

4.1 XARXES D’ANIVELLAMENT I COL.LIMACIÓ
Les campanyes d'anivellament i col·limació de les xarxes existents a la coronació
de la presa, es van suspendre perquè s'obtenia una precisió escassa i perquè les
xarxes resultaven molt sensibles a les condicions climatològiques.
Les bases de referència o fites fixes no es troben protegides per una carcassa
exterior i una càmera d'aire que evitin l'efecte de les condicions d'insolació, ja que
l'efecte tèrmic influeix considerablement en ells. Haurien de tenir una càmera d'aire
per aïllar tèrmicament creada amb un tub exterior.
A més no és possible realitzar col·limació de gran precisió en la presa principal
perquè el pilar d'observació del marge esquerre BT-2 està situat sobre el dic de
Fangots i tindrà moviments.
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El pilar per a estacionament o senyal de referència fixa del dic de Fangots (BT-2)
que comparteix amb la presa principal, es troba mal col·locat, sobre el dic de terra.
Hauria d'estar en un punt que es pugui considerar fix, allunyat i subjecte a la roca.
La xarxa de col·limació i anivellament de Mola Truncada es considera correcta,
però, la base de punteria de la marge esquerra del dic de Mola Trunca es troba
ocult per la vegetació i ha de ser desbrossat per aconseguir visual amb el pilar de
la marge contrària.
4.2 XARXA SÍSMICA
En l'actualitat la xarxa sísmica està composta per dos equips, que hauran de ser
calibrats i posats en servei:
-

AC_G1B8

-

AC_G3B8,

4.5 MESURA DE FILTRACIONS
Els aforadors existents en la presa de Darnius Boadella i en el dic d'Els Fangots
disposen de mesura automàtica i una xarxa de cables que porten el senyal a
l'automatització actual i a l'oficina de presa.
En l'automatització projectada es durà el senyal dels tres aforadors totalitzadors
que són indicadors del pla d'emergència.
Degut a que no es té constància de l'existència de filtracions pel parament del dic
de Mola Truncada, la instal·lació d'un aforador totalitzador exterior al peu del dic
no es considera necessària, veient a més els cabals mesurats molt influenciats per
la pluviometria, sent en aquest cas difícil diferenciar entre el cabal de filtracions
del dic del cabal d'escorrentia de la precipitació sobre el parament del dic.
A l'annex 3 s'inclou un reportatge fotogràfic realitzat que dóna suport gràficament
les qüestions descrites en aquest diagnòstic.

Estan ubicats a les galeries superior i inferior (G1 i G3).
A més s'ha d'implementar un sistema d'enviament de senyals a l'exterior.
En l'actualitat, l'Agència Catalana de l'Aigua rep avisos sísmics de l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
4.3 ANCORATGE DE PÈNDOLS
En els pèndols, va ser substituït el fil i ancorat de nou de manera superficial, de
manera que no es pot considerar aquest ancoratge un punt fix, i per tant hi ha la
incertesa que l'ancoratge es mogui solidàriament amb la presa.
Cal projectar una nova perforació més profunda, i realitzar l'ancoratge del fil d'una
manera correcta.
4.4 XARXA DE PIEZOMETRÍA
En l'actualitat la presa de Darnius Boadella no disposa d'una xarxa de control de
la subpressió existent en el contacte presa-fonament.
Cal per tant implantar a la presa un control de subpressions.

5. ESTUDI D’ALTERNATIVES I SOLUCIÓ ADOPTADA.
Com a part dels treballs previs de redacció del projecte s’ha portat a terme un
estudi d’alternatives, amb l’objectiu d'estudiar l'ampliació del sistema
d’auscultació.
Per fer-ho, es proposen diferents alternatives tècnicament viables, i es fixen una
sèrie de criteris en base als quals es realitza un anàlisis que permet identificar la
millor solució de manera global.
5.1 MILLORA DE LA XARXA GEODÈSICA
Per adequar el sistema, s’han estudiat les següents alternatives:
1. Col·limació directa amb mires de punteria mòbils per als punts de control,
i fixa per a la referència. Els punts de control se situarien en la coronació
de la presa. L'alineació en la presa principal es realitzarà amb un nou pilar
al mirador del marge dret, i un altre nou pilar en marge esquerra a l'entorn
del vial d'accés a coronació.
L'alineació en el dic de Fangots es realitzarà amb el pilar existent en les
proximitats de l'oficina, i un altre nou pilar aigües avall de la presa en marge
dreta a l'entorn del vial.
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2. Construcció de dos fites topogràfiques amb centrat forçós aigües avall de
la presa i situar els punts de control (1 miniprisma per bloc) a la part
superior del parament de la presa.
3. Solució mixta: per a la presa principal, com a complement a la base fixa de
referència existent en la marge dreta, es proposa d'una banda crear dos
noves fites o bases fixes de referència (un a cada marge) aigües avall de
la presa, d'altra banda es proposa també la creació d'una base fixa de
referència aigües amunt en la marge esquerra, en les proximitats de
l'estació meteorològica. També es proposa dotar la presa de Darnius
Boadella d'una sèrie de miniprismes de punteria ancorats en el parament
d'aigües avall i en les piles del sobreeixidor.
Per al dic d'Els Fangots, s'implanten dos nous pilars o bases de referència,
un a cada marge.
Se selecciona l'alternativa 1 com a millora de les xarxes de col·limació i
anivellament de la presa de Darnius Boadella i del dic de Fangots, per la seva
senzillesa d'execució, i facilitat a l'hora de realització de les campanyes
topogràfiques.
5.2 AMPLIACIÓ XARXA SÍSMICA
Es proposa ampliar la xarxa sísmica local amb dos nous dispositius sísmics.
segons el següent disseny:
-

-

Instal·lació d'1 estació sísmica "mestra" al massís rocós o en el terreny, no
influenciat per la pròpia presa, per d'aquesta manera tenir informació del
sisme d'entrada.
Instal·lació/rehabilitació d'una sèrie d'estacions sísmiques "esclaves" a la
presa:
o

Rehabilitació de l'estació sísmica existent a la Galeria 1
(AC_G1B8), que representa un punt on s'esperen registrar els
valors més alts de l'acceleració.

o

Rehabilitació de l'estació sísmica existent a la galeria 3 (AC_G3B8),
que es pot considerar un punt baix

o

Instal·lació d'una nova estació sísmica a la Galeria 1, bé a la zona
de l'estrep esquerre, en el bloc B-1, o bé aprofitant que aquesta

galeria travessa també el dic de Fangots, en el punt baix de la
mateixa, des del que arrenca la galeria 5.
Es duran els senyals d'avís de les quatre estacions sísmiques (1 "mestra" en
terreny, i 3 "esclaves" a la presa) a l'ordinador de l'oficina.
5.3 ADEQUACIÓ DE L’ANCORATGE DELS PÈNDOLS
En aquest cas, s’han analitzat les següents alternatives:
1. Reperforació dels pèndols existents en pous de juntes des de la galeria 3,
mantenint la verticalitat fins ancorar a 15 m de profunditat.
2. Nova perforació, en centre de bloc, des de coronació, executant per a cada
pèndol 3 nous nínxols (un per galeria). Els pèndols existents es deixarien
fora de servei.
La segona alternativa, econòmicament és considerablement superior, a causa de
la necessitat de fer nous nínxols per a la lectura del pèndol en les galeries. Per
tant s'opta per la reperforació des de la galeria G3, trepant a un diàmetre superior
a l'actual (aproximadament 300 mm) de manera que no hi hagi interferències amb
el trepant existent i mantenint la verticalitat lo suficient).
5.4 DISENY XARXA DE PIEZOMETRIA
Com a resultat de l'estudi d'estabilitat realitzat, s'instal·larà un piezòmetre de corda
vibrant en el centre de cada bloc, separat de la xarxa de drenatge. En els blocs
centrals es col·locaran diversos en ventall. La distribució serà la següent:
•

Galeria G1: 1 piezòmetre/bloc en els blocs extrems B2 i B14, al centre del
bloc i amb angle cap a aigües avall de la pantalla de drenatge.

•

Galeria G2: 1 piezòmetre/bloc en els blocs extrems B4 i B13, al centre del
bloc i amb angle cap a aigües avall de la pantalla de drenatge.

•

Galeria G3: 1 piezòmetre/bloc des B6 a B12, amb angle ben escollit cap a
aigües avall de la pantalla de drenatge. Menys en els blocs B8, B9 i B10.
En els blocs B8 i B10 es posaran 2 piezòmetres/bloc en paral·lel (de marge
dreta a esquerra), no en ventall, amb angle cap a aigües avall de la pantalla
de drenatge. En el bloc B9 de major altura es posaran 3 piezòmetres en
ventall, 1 aigües amunt de pantalla de drenatge i dues aigües avall, en
angles repartits.
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Es proposen sensors de corda vibrant instal·lats en el contacte formigó-roca per
la seva fiabilitat i robustesa al llarg del temps.
En el dic de Fangots, es disposaran dos piezòmetres de corda vibrant en la galeria
del vial, aigües avall de la pantalla d'argila.
Al dic de Mola Truncada no es considera indispensable, donades les
característiques del dic la instal·lació de piezometria per al control de
subpressions, per la qual cosa es recomana mesurar amb sonda limnimètrica els
nivells piezomètrics dels trepants existents a la coronació tal com es fa en
l'actualitat.
5.5 SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES TRIDIMENSIONALS
Es plantegen dues alternatives en la tecnologia a utilitzar per a automatitzar les
lectures en les juntes tridimensionals:
1. Sensors de distància tipus LVDT, elements de mesura inductius.

Per fer el càlcul d'estabilitat de cada un dels blocs es fan servir els següents
paràmetres o constants:
•

Geometria dels blocs

•

Densitat del formigó: 2.300 kg/m3

•

Coeficient de fregament

Es realitzen els càlculs per a dos nivells d'embassament: el nivell màxim normal
(NMN) i el nivell d'avinguda extrema (NAE), estant totes les unitats expressades
en tones metro.

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES
Les obres tenen per objecte el desenvolupament de:
1/ Millora de la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella i del
dic de Fangots.

2. Sensors CV, corda vibrant.
2/ Ampliació de la xarxa sísmica de la presa de Darnius Boadella.
Es tria la segona opció, sensors de CV per la seva robustesa.
A l’annex d’Estudi d’alternatives es recull en detall l’estudi desenvolupat on
s’analitzen les alternatives definides i els resultats obtinguts.

6. CÀLCUL D'ESTABILITAT
S'ha realitzat aquest estudi per dimensionar la xarxa de piezometria, en funció dels
coeficients de seguretat de cada un dels blocs i no realitzar una distribució
geomètrica.

3/ Adequació de l’ancoratge dels pèndols invers de la presa de Darnius
Boadella.
4/ Instal·lació de piezòmetres i la seva automatització en la presa de
Darnius Boadella i del dic de Fangots.
5/ Instal·lació de mesuradors de desplaçament en juntes tridimensional
de la presa de Darnius Boadella.
6/ Automatització de la nova instrumentació instal·lada

A l’annex d’Estudi d’estabilitat es presenta un estudi conservador, on no es té en
compte la cohesió i encastament de cada un dels blocs. Es realitza un estudi de
cada bloc de forma independent, suposant el bloc sotmès a les següents
càrregues:

En els plànols es detalla la situació dels equips d'instrumentació a col·locar.

•

Pes Propi

És important destacar que aquestes actuacions tindran lloc a l'interior de la presa,
fonamentalment, en galeries. A l'exterior de la presa tindran lloc només tasques
complementàries com el transport i la provisió de materials i equips.

•

Empenta hidrostàtica de l'embassament

7.1 MILLORA DE LA XARXA GEODÈSICA

•

Subpressió en el pla del contacte formigó-roca

•

Força de fregament en el pla de contacte formigó-roca

Els treballs a realitzar per adequar les xarxes d'observacions geodèsiques són:
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Pilars de col·limació
-

-

7.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SÍSMICA

Reparació del pilar BT-1: a fi de mitigar l'acció tèrmica, es cobrirà un tub
de polièster reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 300 mm, concèntric
amb el pilar, de tal manera que quedi una cambra d'aire de 25mm voltant
de la fita (diàmetre 250mm).

Per a un correcte control sísmic de la presa de Darnius Boadella es disposarà una
xarxa formada per 4 equips:
•

2 sensors a la galeria superior G1, un d'existent a la intersecció de l'eix del
riu amb la galeria, un altre de nova instal·lació a la zona de l'estrep
esquerre, en el bloc B-1 (AC_G1B0).

•

1 sensor existent a la base de presa o fonament a la galeria G3

•

1 sensor en roca natural, fora de presa sense afecció de l'embassament
que s'instal·larà al costat del nou pilar de topografia NBT-2 (AC_Ext).

Construcció de 3 pilars: Per obtenir millors resultats en la col·limació, es
construiran 3 nous pilars, en les següents coordenades:
Taula 1. Pilars de col·limació
Pilar

Nord (ETRS89)

Est (ETRS89)

Cota (ETRS89)

NBT-2

4687857.00 m

486443.00 m

159 m

NBT-3

4687472.00 m

486260.00 m

172 m

NBT-4

4687516.00 m

486190.00 m

176 m

Els pilars s'aixecaran sobre una fonamentació de formigó armat. El pilar, cilíndric
i de 120 cm d'alçada, amb un diàmetre de 250 mm, també de formigó armat, amb
un tub envoltant cilíndric de PVC o PRFV de diàmetre 350 mm, que forma una
cambra d'aire que ajuda a donar-li estabilitat tèrmica. A la part superior del pilar es
col·locarà una plataforma centrat forçós amb rosca 5/8 "i corretges d'amarratge al
pilar, fabricada en alumini o acer inoxidable. El conjunt disposarà d'una tapa
superior que protegirà el centrat forçós i evitarà l'entrada d'aigua a la cambra.
En el pilar NBT-2, es dotarà d'una protecció perimetral amb tub d'acer de diàmetre
100 mm, per evitar l'impacte de vehicles.
Amb aquesta nova geometria, la col·limació de la presa es realitzarà estacionant
en NBT-2 i alineat a NBT-4. La col·limació del dic Els Fangots, es realitzarà
estacionant en BT-1 i alineant amb NBT-3.
Trasllat de punts de col·limació i anivellament a l'eix de presa
Sobre l'eix de la presa principal (eix del vial) es realitzaran unes arquetes
estanques de 20x20x10 cm, amb tapa resistent al pas de vehicles, en les quals
s'instal·laran els nous punts d'anivellament (clau amb cap esfèrica) i els de
col·limació. El replanteig de la posició de cada arqueta es farà a través del pilar
d'estacionament, NBT-2, alineant contra el pilar NBT-4, per assegurar la linealitat
i la visibilitat de tots els punts. Els ancoratges es fixaran amb resina química.

Tots els equips han de comunicar amb l'ordinador de la sala de control mitjançant
fibra òptica.
Per a la sincronització dels senyals serà instal·lat un kit GPS, compost per antena
i receptor, que serà instal·lat a les oficines de control.
7.3 ADEQUACIÓ DE L’ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS
Per realitzar un nou ancoratge dels pèndols, a una profunditat sota el contacte de
15 m, es realitzarà un sondeig realitzant un embroquetat en el trepant de
l'ancoratge actual, per al que prèviament es desmuntarà el fil d'acer. La perforació
es farà a rotació amb extracció de testimoni, encamisat i de diàmetre 300 mm per
tal de garantir la verticalitat i una el·lipse útil de 100 mm en cada eix com a mínim
després de la instal·lació completa del pèndol.
Després de la finalització del sondeig, que haurà d'anar replantejant cada 3-5 m
per comprovar la verticalitat, es realitzarà l'ancoratge del pèndol replantejant
l'ancoratge perquè aquest quedi situat en el punt correcte. Després de
l'enduriment de l'ancoratge es muntarà el pèndol, fixant al flotador i donant-li la
tensió necessària.
Per realitzar l'automatització s'instal·laran sensors òptics, sense contacte, que
permetran determinar el desplaçament de fil. El telecoordinòmetre serà 2D, amb
lectura de moviment en 2 eixos (X i Y). Per a la instal·lació s'instal·larà el suport
del telecoordinòmetre realitzat en acer inoxidable amb capacitat de moviment en
les dues direccions per tal de poder centrar-lo correctament, així com col·locar els
eixos

coincidents

amb

els

desplaçaments

radial

i

tangencial.
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telecoordinòmetres no interferiran en la lectura manual amb les planxetes actuals.

Taula 2. Xarxa piezometria presa Darnius Boadella

Les bases a automatitzar són les denominades PI_G1B11 i PI_G1B7.

Cota Boca

Angle

Perforació en

Perforació

sondeig

perforació

formigó

en roca

(aprox.)

(α)

(vertical)

(vertical)

(aprox.)

(inclinada)

Pz1B2

143,65

10

2,8

10

130,85

13,00

1/2 bloc

Pz1B14

143,65

10

5,35

10

128,3

15,59

1/2 bloc

Pz2B4

128,47

10

1,05

10

117,42

11,22

1/2 bloc

Pz2B13

128,45

10

3,86

10

114,59

14,07

1/2 bloc

Pz3 B6

112,7

10

1

10

101,7

11,17

1/2 bloc

Pz3B12

113,66

10

1

10

102,66

11,17

1/2 bloc

Pz3B7

113

10

2,96

10

100,04

13,16

1/2 bloc

Pz3B11

113,63

10

4,92

10

98,71

15,15

1/2 bloc

Pz3B8-1

113,2

10

4,44

10

98,76

14,66

1/3 bloc

Pz3B8-2

113,2

10

4,44

10

98,76

14,66

2/3 bloc

Pz3B10-1

113,55

10

8,6

10

94,95

18,89

1/3 bloc

Pz3B10-2

113,55

10

8,6

10

94,95

18,89

2/3 bloc

Pz3B9-1

113,46

10

10,76

10

92,7

21,08

1/2 bloc

Pz3B9-2

113,46

20

10,76

10

92,7

22,09

1/2 bloc

Pz3B9-3

113,46

30

10,76

10

92,7

23,97

1/2 bloc

Piezòmetre

7.4 XARXA DE PIEZOMETRIA
Per a l'obtenció de dades contínues de la subpressió, s’instal·larà piezòmetres de
corda vibrant, connectats a un registrador de dades, que transmetrà les dades a
les oficines centrals de l'Agència Catalana de l’Aigua.
7.4.1 Presa de Darnius Boadella
La xarxa piezomètrica que es pretén instal·lar en la presa de Darnius Boadella
estarà composta de sensors de corda vibrant, col·locats en el fonament i
centralitzats en caixa de lectura manual, a més de incorporar-se a l'automatització
de l'auscultació existent. En el cas de Darnius Boadella s'ha decidit que la
instal·lació dels piezòmetres sigui a una profunditat de 10 m sota el contacte
formigó roca, disposant d'un filtre de sorra i segellat del sondeig d'instal·lació amb
beurada de ciment.
Es col·locarà un piezòmetre en el centre de cada bloc per tenir un control i
monitorització de les subpressions, excepte en els blocs centrals que
s'augmentarà el control instal·lant 2 piezòmetres per bloc i en el central 3
piezòmetres en ventall. D'aquesta manera, els piezòmetres proposats són:
•

•

Un piezòmetre per bloc, al centre longitudinal, instal·lat aigües avall de la
xarxa de drenatge:
o

Galeria 1: B2 i B14

o

Galeria 2: B4 i B13

o

Galeria 3: B6, B7, B11 i B12

Dues piezòmetres per bloc, a 1/3 de la longitud del bloc des de cadascuna
de les juntes del bloc i instal·lats aigües avall de la xarxa de drenatge:
o

•

Galeria 3: B8 i B10

Cota

Longitud
Situació

instal·lació perforació

Per a la instal·lació dels piezòmetres de corda vibrant serà necessari executar una
sèrie de perforacions en les seccions ja indicades, des de les tres galeries de la
presa. A cada secció s'executaran els trepants descrits i que poden apreciar-se en
els plànols, bé verticals o amb la inclinació adequada per quedar per sota del
contacte, a 10 m, i darrere de la pantalla de drenatge de la presa. Els sondejos es
realitzaran a rotació amb recuperació de testimoni, guardant els testimonis
correctament ordenats i etiquetats en caixes porta testimonis.
Un cop realitzats els sondejos es col·locaran els sensors en el sondeig, després
es segella el trepant, amb beurada de ciment en proporció 0.5: 1, amb cura de no
danyar el cable del sensor i protegint amb un tub d'acer inoxidable des de la boca
del sondeig fins la paret lateral, on es col·locarà una caixa de PVC, on s’embornarà
amb la mànega de camp que portarà el senyal a la central de lectura.

Tres piezòmetres en ventall, un aigües amunt i dues aigües avall de la
xarxa de drenatge, al centre del bloc central:
o

Galeria 3: B9
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7.4.2 Dic de Fangots

•

S’instal·larà dos piezòmetres en el dic, repartits de manera equidistant entre les
dues marges, per conèixer l'estat de la pantalla, ja que ens permetran conèixer si
hi ha circulació d'aigua en els punts d'instal·lació.

Cabals drenats i filtrats: S'automatitzaran dels 3 aforadors totalitzadors, els
quals ja estan instrumentats i el senyal disponible a l'armari
d'automatització.

•

Moviments horitzontals: S'automatitzaran les bases superiors de cada un
dels dos pèndols inversos.

•

Moviments relatius entre blocs contigus: S'automatitzaran els moviments
d'obertura i tancament de les juntes que s'inclouen com a indicadors de
l'escenari 0 del pla d'emergència.

•

Subpressions: S'automatitzaran els piezòmetres instal·lats en el fonament,
tant de la presa com del dic.

La instal·lació d'aquests piezòmetres serà similar a la que es realitzarà a la presa,
realitzant-se un sondeig des del camí de coronació fins al fonament, on es
col·locarà el sensor, ja que el sensor no ha d'estar per sota del fonament, a
diferència de la presa, ja que el que interessa és veure l'aigua que circula aigües
avall del nucli de formigó i podria comprometre el dic.
Per instal·lació dels dos piezòmetres es realitzarà un sondeig a rotació des
coronació fins al fonament, 50 cm per sobre d'aquest. Després de realitzar el
sondeig es col·locarà el sensor. Per finalitzar es col·locarà el filtre de sorra i es
segellarà el sondeig amb beurada de ciment.

A més, la presa disposarà d'un control sísmic mitjançant 4 equips i un software de
supervisió a instal·lar a l'oficina de la presa.

7.5 SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES TRIDIMENSIONAL

En resum, els senyals a incorporar en l'automatització seran les següents:

Per tenir una monitorització en temps real i un major control de la seguretat de la
presa de Darnius Boadella, es automatitzaran els moviments d'oberturatancament a les juntes indicadors de Escenari 0 recollides en el pla d'emergències,
que són les següents: JE-G1J04, JE-G1J10 , JE-G1J11, JE-G2J05, JE-G2J12,
JE-G3J08, JE-G4J09.
Per a l'automatització de les juntes s'ha decidit instal·lar sensors de tecnologia de
corda vibrant, per la seva robustesa, fiabilitat i resistència a les sobretensions.
7.6 AUTOMATITZACIÓ

Equip
nivell

S’ampliarà la instrumentació automatitzada, per tal de recollir la nova
instrumentació projectada. La instrumentació a incloure en l'automatització serà la
següent:
Nivell d'embassament: s'incorporarà el nivell d'embassament de la presa,
ja instrumentat amb el senyal disponible a l'armari d'automatització.

Senyal

Tecnologia

Pressió

4-20mA

Central de

Nº Instruments

Observacions

No

1

Existent

Si

17

Nou

CV

Si

8

Nou

4-20mA

No

2

Nou

4-20mA

No

3

Existent

lectura

Embassament
Piezòmetre

Pressió

Junta

Desplaçament

Pèndol

Actualment la presa de Darnius Boadella disposa d'un sistema d'automatització
basat en una centralització dels senyals de la instrumentació existent en un armari
concentrador on es recullen els senyals en un logger de la casa comercial
Campbell i d'aquí es transmeten a les oficines centrals de l'Agència Catalana de
l'Aigua, passant per l'oficina de la presa.

•

Taula 3. Senyals a incorporar en l'automatització presa Darnius Boadella

Aforador

Desplaçament
(X-Y)
Altura

Corda
Vibrant (CV)

Per portar els senyals de la instrumentació fins a l'armari d'automatització
s'aprofitarà la canalització existent, i es col·locarà nova canalització on sigui
necessari.
Per fer la lectura manual s'instal·larà una central de lectura en un quadre de
polièster amb protecció mínima IP66. Aquest armari disposarà de:
•

Llum interior amb encesa automàtica mitjançant sensor d'obertura

•

Presa auxiliar 230V
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•

Bornes de lectura

•

Commutadors ON-MON per a cada un dels instruments

EQUIPS TOPOGRAFIA
1 Mira mòbil amb nònius

El logger a instal·lar tindrà la funció de recollir les dades amb periodicitat horària i
realitzar una mitjana diària de les dades, que serà la mesura que enviarà, sense
parametritzar, al servidor central de l'Agència Catalana de l'Aigua, on existeix un
programari de tractament i anàlisi de dades d'auscultació.

8.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SISMICA
ESTACIONS SISMIQUES
Unitats/Ubicació

La canalització a realitzar serà del tipus Rejiband sobredimensionada per a una
possible futura ampliació de la instrumentació.

1 en la galeria G1, bloc B1 a la zona de roca
1 en pilar NBT-02, en armari de PRFV

Tipus/tecnologia

Registrador de vibracions amb un sensor d'acceleració
triaxial intern

8. QUADRE RESUM DE LES DADES PRINCIPALS

Dimensions

8.1 MILLORA DE LA XARXA GEODÉSICA
PILARS DE COL·LIMACIÓ
Dimensions

330 x 230 x 110 mm.

Materials

Carcassa alumini

Equipament

1 kit GPS, compost per antena i receptor en oficina
Software AEW light, o similar

Zapata fonamentació: 150x150x90 cm
Pilar: 120 cm d'alçada, diàmetre de 250 mm.

8.3 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS
INVERS

Tub envoltant diàmetre 350 mm.
Unitats/Ubicació

Materials

Pilar

Nord

Est

Cota

NBT-2

4687857.00 m

486443.00 m

159 m

ANCORATGE

NBT-3

4687472.00 m

486260.00 m

172 m

Unitats/Ubicació

NBT-4

4687516.00 m

486190.00 m

176 m

HA-25 per pilar i fonamentació. Acer B500 S Φ16

Dimensions

Equipament
ARQUETES D’ANIVELLACIÒ I COL·LIMACIÓ
20x20x10 cm.

Unitats

15 sobre l'eix de la presa principal

Materials

Arqueta d'alumini estanca amb cargols.

EQUIPS TOPOGRAFIA
Unitats

Trepant diàmetre 300 mm
Profunditat 15 m .

Tub protecció PVC o PRFV.

Dimensions

1 en galeria G3 pou de junt, entre els blocs 7-8
1 en galeria G3 pou de junt, entre els blocs 10-11

Perforació a rotació amb extracció de testimoni i
encamisat

TELECOORDINÒMETRE
Unitats/Ubicació

1 en galeria G1 pou de junt, entre els blocs 7-8
1 en galeria G1 pou de junt, entre els blocs 10-11

Tipus/tecnologia

Sensor con tecnologia CCD, sense contacte amb el
cable

Dimensions

380mm x 330mm x 145mm.

1 Nivell digital òptic 0.3mm / m
1 Teodolit digital 1º
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8.4 XARXA DE PIEZOMETRIA

8.6 AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA

PIEZOMETRES
Unitats/Ubicació

REGISTRADOR DE DADES (DATALOGGER)
1 Ua/per bloc, al centre, aigües avall de la xarxa de

Unitats/Ubicació

1 en armari en galeria G1

drenatge:

Tipus/tecnologia

Campbell Scientific CR6

Dimensions
o

Galeria 1: B2 i B14

o

Galeria 2: B4 i B13

o

Galeria 3: B6, B7, B11 i B12

2 Ua/per por bloc, a 1/3 de la longitud del bloc des de
cadascuna de les juntes del bloc i instal·lats aigües
avall de la xarxa de drenatge:
o

Galeria 3: B8 i B10

Material

203 x 101 x 56 mm.
Policarbonat resistent als impactes i TPE resistent als
raigs UV

MULTIPLEXORS
Unitats/Ubicació

2 en armari en galeria G1

Tipus/tecnologia

AM16/32

Dimensions

220 x 101.6 x 50.8 mm.

3 Ua en ventall, un aigües amunt i dues aigües avall de
la xarxa de drenatge, al centre del bloc central:
CABLES
o
Tipus/tecnologia
Dimensions
Material

Galeria 3: B9

Tipus/unitats

Equip

Tipus cable

Amidament

Numero total unitats: 17

Senyales Corda Vibrant

3G1,5

Corda vibrant

Pèndols, 4-20 mA

8G1

140 m

Fibra òptica (FO)

Multimode, 8 fibres

260 m

Alimentació

3G2,5

140 m

Diàmetre: Ø 27 mm (1.1").

2.280 m

Acer inoxidable
CANALITZACIÓ

8.5 INSTALACIÓ DE SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES
TRIDIMENSIONALS
SENSORS DE DESPLAÇAMENT
Unitats/Ubicació

7 en juntes: JE-G1J04, JE-G1J10, JE-G1J11, JEG2J05, JE-G2J12, JE-G3J08, JE-G4J09

Tipus/tecnologia

Corda vibrant

Dimensions
Material

Tipus/unitats

Tipus canalització

Amidament

Tub blindat

60 m

Canalització soterrada, tub 75mm

80 m

Tub PVC 25mm

100 m

Longitud (comprimit / estès): 303 mm / 328 mm.

9. SEGURETAT I SALUT

Acer inoxidable

D'acord amb el contingut del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i 84/1990,
del 19 de gener, el present projecte inclou un Estudi de Seguretat i Salut que
estableix, durant l'execució de les obres, les previsions respecte a la prevenció
d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de
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reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

El programa complet de la vigilància ambiental es desenvolupa en l’Annex 18.
11.1 NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL

El Pressupost d’Execució Material corresponent a aquestes obres ha estat calculat
suposant una durada de les mateixes de 4 mesos i 6 obrers com a màxim, i
ascendeix a la quantitat de SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB UN
CÈNTIM (7.850,01 €).
A l’Annex 16 d’”Estudi de Seguretat i Salut” es presenta l’esmentat estudi, essent
obligació del Contractista la redacció del seu propi Pla de Seguretat i Salut que
haurà de ser aprovat abans del començament de les obres.

10. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
No hi haurà expropiacions ni serveis afectats.

11. DOCUMENT AMBIENTAL
S'han comprovat en el present Projecte les possibles afeccions al medi que
comporten les actuacions previstes.
La presa de Darnius Boadella i les dics associats es troben en el espai que
responen a la figura de protecció Espai d’interès geològic (geozona 3, cod. 158).
El embassament ocupa, a més, terrenys pertanyents a la xarxa Natura 2000 (ZEC
i ZEPA) i PEIN Alta Garrotxa – Massís de Salins (ES5120001).
Atès que les obres tindran lloc al propi cos de la presa i els dics, tot i que les
infraestructures s'emmarquen en una geozona, no afectarien a formacions
geològica d’interès.
Atès que les actuacions tindran lloc al propi cos de la presa, i un cop conclosa
aquesta l'explotació de la infraestructura no variarà substancialment, la major part
dels potencials impactes tindran lloc durant la fase d'obra.
Els possibles impactes estan relacionats, fonamentalment, amb les emissions
atmosfèriques (pols, soroll) a causa del trànsit i operació de la maquinària i els
equips, i pot derivar en la contaminació de l'aigua a les zones immediates a les
obres. L'ocupació de zones pròximes a la presa per a apilament de materials i
maquinària pot presentar un impacte en la qualitat del paisatge, per la qual cosa
és crucial tenir en compte aquest aspecte en l'establiment d'aquestes zones i la
seva posterior restauració, així com la definició de la gestió de residus.

D’acord amb les anteriors dades, el projecte no entra dins dels supòsits de la Llei
21/2013.

12. AFFECIONS A LLERA PÚBLICA
No s’afectarà ni ocuparà la llera pública.

13. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
A l’annex de “Pla de gestió de residus” s’han quantificat i definit la tipologia de
residus que es generaran durant l’obra del present projecte constructiu. D'aquesta
manera es dóna compliment al que estableix l'article 4.1.a) del “Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición” (BOE, núm. 38, 13-2-2008).
Els objectius que es persegueixen són:
- Identificar els residus que es generaran en les obres, calculant quantitats
per a cada tipus de residu.
- Establir les mesures de gestió (minimització, separació, emmagatzematge
i retirada dels residus) a realitzar durant l'obra.
- Estimar el cost econòmic d'aquesta gestió.
El Pressupost d’Execució Material de la gestió de residus és de DOS-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (262,57 €).

14. PROTOCOL D’ATURADES FORÇOSES
El protocol i criteris de validació de les aturades forçoses i alteracions del règim
normal de funcionament de les instal·lacions no aplica en el tipus d’obres que
s’inclouen en el present projecte constructiu.

15. TERMINI D’EXECUCIÓ (PLA D’OBRA)
A partir dels volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, es proposa un
termini d'execució d'aproximadament quatre mesos (4) per a l'execució de les
obres descrites.
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A l'Annex 13 Pla d'Obra s'inclou el detall del programa de treballs previst per a
l'execució de les obres.

18. PRESSUPOST

16. REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb el contingut del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que
“se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de la
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas”
(BOE, núm. 258, 26-10-2011), per tractar-se d’un contracte d’obra en què el
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no hi haurà revisió de preus.

Al Document Nº 4 “Pressupostos” del present projecte es detallen els amidaments,
quadres de preus i pressupostos del conjunt de les obres del "PROJECTE
CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA
DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I
FANGOTS".
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................ 288.505,71 €
13 % DESPESES GENERALS............................................................. 37.505,74€

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

6% BENEFICI INDUSTRIAL ................................................................ 17.310,34 €

La forma de determinar aquesta classificació ve especificada en el Capítol II "De
la classificació i registre d'empreses del Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovada pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. Aquest ha estat recentment
modificat mitjançant el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
En base a les disposicions prèvies es determina que el Contractista haurà de tenir
la següent classificació:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

E) Hidràuliques

2) Preses

2

SUBTOTAL PRESSUPOST ............................................................. 343.321,79 €
IVA 21 % ............................................................................................. 72.097,58 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA.............. 415.419,37 €
El pressupost d'execució per contracta de les obres del present projecte ascendeix
a la quantitat de QUATRE-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS DINOU
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (415.419,37 €).

El pressupost per a coneixement de l’administració de les obres del present
projecte puja a la quantitat de QUATRE-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS
DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (415.419,37 €).

19. ORDENACIÓ DEL PROJECTE I DOCUMENTS DELS QUALS
CONSTA EL PROJECTE
•

Document núm. 1: Memòria i Annexes
-

Annex 1 Resum característiques principals

-

Annex 2 Recopilació i anàlisi de la d’informació existent

-

Annex 3 Reportatge fotogràfic

-

Annex 4 Estudi d’alternatives

-

Annex 5 Treballs topogràfics

-

Annex 6 Geologia i Geotècnia
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-

Annex 7 Estudi d’estabilitat

-

Annex 8 Sistema d’auscultació

-

Annex 9 Càlculs mecànics i estructurals

-

Annex 10 Manteniment i inspecció

-

Annex 11 Automatització i telecontrol

-

Annex 12 Processos constructius

-

Annex 13 Pla d'obra

-

Annex 14 Especificacions tècniques de materials i equips

-

Annex 15 Pla de control de qualitat

-

Annex 16 Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 17 Expropiacions i serveis afectats

-

Annex 18 Document Ambiental

-

Annex 19 Afeccions a llera pública i espais d’interès natural

-

Annex 20 Pla de gestió de residus

-

Annex 21 Justificació de preus

-

Annex 22 Classificació del contractista

-

Annex 23 Pressupost per coneixement de l'Administració

-

Annex 24 Aturades forçoses i alteracions de funcionament

•

Document núm. 2: Plànols

•

Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques

•

Document núm. 4: Pressupost

20. OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 17 de la “Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública”,
de 7 de gener de 2008 (DOGC núm. 4920 - 6.7.2007), es fa contar que l’obra
definida en el present projecte és complerta, per entendre que compren tots i
cadascun dels elements necessaris per al seu ús, i per tant susceptible de ser
lliurada a l’ús d’interès públic pel qual s’ha realitzat sense perjudici de les ulteriors
ampliacions de que posteriorment puguin ser objecte.

21. DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES
Al present projecte es compleix la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció
de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques. Les obres
consistent en la instal·lació d'instrumentació i no contemplen la construcció
d'estructures que suposin barreres arquitectòniques per a discapacitats físics.

22. CONCLUSIONS
Aquesta memòria, juntament amb la resta de documents abans esmentats,
defineix completament el projecte i justifica la solució adoptada, donant per acabat
el “PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ
DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS”, el qual sotmetem a la consideració dels organismes
competents oportuns.
Barcelona, febrer de 2018.
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PILARS DE COLIMACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
A continuació es resumeixen les característiques del sistema d’auscultació
projectat de la presa de Darnius Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada
i Fangots.

Materials

NBT-3

4687472.00 m

486260.00 m

172 m

NBT-4

4687516.00 m

486190.00 m

176 m

HA-25 per pilar i fonamentació. Acer B500 S Φ16
Tub protecció PVC o PRFV.

ARQUETES D’ANIVELLACIÒ I COL·LIMACIÓ

2. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DE LES OBRES
A continuació es resumeixen les principals característiques de les diferents
actuacions que componen les obres objecte d'aquest contracte, agrupant-les en
tres, segons el tipus d'element de la presa sobre la qual s'actua. Aquestes
actuacions són:
1. Millora de la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella i del dic de
Fangots,

Dimensions

20x20x10 cm.

Unitats

15 sobre l'eix de la presa principal

Materials

Arqueta d'alumini estanca amb cargols.

EQUIPS TOPOGRAFIA
Unitats

1 Nivell digital òptic 0.3mm / m
1 Teodolit digital 1º

2. Ampliació de la xarxa sísmica de la presa de Darnius Boadella,

1 Mira mòbil amb nònius
3. Adequació de l'ancoratge i automatització dels pèndols invers de la presa
de Darnius Boadella,
2.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SISMICA
4. Xarxa de piezometria,
ESTACIONS SISMIQUES
5. Instal·lació de sensors de desplaçament en juntes tridimensionals de la
presa de Darnius Boadella, i
6. Automatització de la instrumentació instal·lada.

Unitats/Ubicació

1 en la galeria G1, bloc B1 a la zona de roca
1 en pilar NBT-02, en armari de PRFV

Tipus/tecnologia

Registrador de vibracions amb un sensor d'acceleració
triaxial intern

Dimensions
2.1 MILLORA DE LA XARXA GEODÉSICA

Materials

Carcassa alumini

Equipament

1 kit GPS, compost per antena i receptor en oficina
Software AEW light, o similar

PILARS DE COLIMACIÓ
Dimensions

Zapata fonamentació: 150x150x90 cm
Pilar: 120 cm d'alçada, diàmetre de 250 mm.

2.3 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS
INVERS

Tub envoltant diàmetre 350 mm.
Unitats/Ubicació

330 x 230 x 110 mm.

Pilar

Nord

Est

Cota

NBT-2

4687857.00 m

486443.00 m

159 m

ANCORATGE
Unitats/Ubicació

1 en galeria G3 pou de junt, entre els blocs 7-8
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ANCORATGE

PIEZOMETRES
1 en galeria G3 pou de junt, entre els blocs 10-11

Dimensions

Perforació a rotació amb extracció de testimoni i
encamisat

2.5 INSTALACIÓ DE SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES
TRIDIMENSIONALS
SENSORS DE DESPLAÇAMENT
Unitats/Ubicació

7 en juntes: JE-G1J04, JE-G1J10, JE-G1J11, JEG2J05, JE-G2J12, JE-G3J08, JE-G4J09

Tipus/tecnologia

Corda vibrant (CV)

TELECOORDINÒMETRE
Unitats/Ubicació

1 en galeria G1 pou de junt, entre els blocs 7-8
1 en galeria G1 pou de junt, entre els blocs 10-11

Tipus/tecnologia

Sensor con tecnologia CCD, sense contacte amb el
cable

Dimensions

Acer inoxidable

Trepant diàmetre 300 mm
Profunditat 15 m .

Equipament

Material

Dimensions
Material

Longitud (comprimit / estès): 303 mm / 328 mm.
Acer inoxidable

380mm x 330mm x 145mm.
2.6 AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA
REGISTRADOR DE DADES (DATALOGGER)

2.4 XARXA DE PIEZOMETRIA
PIEZOMETRES
Unitats/Ubicació

1 Ua/per bloc, al centre, aigües avall de la xarxa de
drenatge:

Unitats/Ubicació

1 en armari en galeria G1

Tipus/tecnologia

Campbell Scientific CR6

Dimensions
Material

o

Galeria 1: B2 y B14

o

Galeria 2: B4 y B13

o

Galeria 3: B6, B7, B11 y B12

2 Ua/per por bloc, a 1/3 de la longitud del bloc des de
cadascuna de les juntes del bloc i instal·lats aigües
avall de la xarxa de drenatge:
o

MULTIPLEXORS
Unitats/Ubicació

2 en armari en galeria G1

Tipus/tecnologia

AM16/32

Dimensions

220 x 101.6 x 50.8 mm.

CABLES
Tipus/unitats

Equip

Tipus cable

Amidament

Senyales Corda Vibrant

3G1,5

Pèndols, 4-20 mA

8G1

140 m

Numero total unitats: 17

Fibra òptica (FO)

Multimode, 8 fibres

260 m

Corda vibrant (CV)

Alimentació

3G2,5

140 m

o

Dimensions

Policarbonat resistent als impactes i TPE resistent als
raigs UV

Galeria 3: B8 y B10

3 Ua en ventall, un aigües amunt i dues aigües avall de
la xarxa de drenatge, al centre del bloc central:

Tipus/tecnologia

203 x 101 x 56 mm.

Galeria 3: B9

2.280 m

Diàmetre: Ø 27 mm (1.1").
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CANALITZACIÓ
Tipus/unitats

Tipus canalització

Amidament

Tub blindat

60 m

Canalització soterrada, tub 75mm

80 m

Tub PVC 25mm

100 m

3. TERMINI D’EXECUCIÓ
Quatre mesos (4).

4. PRESSUPOST
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................ 288.505,71 €
13 % DESPESES GENERALS............................................................. 37.505,74€
6% BENEFICI INDUSTRIAL ................................................................ 17.310,34 €
SUBTOTAL PRESSUPOST ............................................................. 343.321,79 €
IVA 21 % ............................................................................................. 72.097,58 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA.............. 415.419,37 €
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1. INTRODUCCIÓ
La presa de Darnius Boadella disposa d’un sistema d’auscultació incomplert que
normativament ha de ser ampliat per incorporar la mesura i el control de
paràmetres sobre accions en el fonament i presa que participen del comportament
deformacional/estructural del conjunt.
Bàsicament parlem de la necessitat de disposar d’una xarxa de piezometria aixi
com l’adequació de l’ancoratge dels pèndols existents que actualment no
permeten una lectura absoluta i correcta de moviments en termes de pèndols
invertits.
En relació a les preses de tancament de la Mola Truncada i Fangots, procedeix
analitzar, concretar i dissenyar les necessitats d’ampliació dels sistema
d’auscultació actual.
La Mola Truncada disposa de sistema de mesura de moviment de juntes però és
possible que calgui ampliar amb mínim control de filtracions i supressions.
Per una altra banda, en el Dic dels Fangots no existeix cap element de control més
enllà d’una xarxa de drenatge pendent de millora que serveix per a la vigilància de
l’eficiència del funcionament de la pantalla d’impermeabilització d’argila.

•

Informe d'aparells d'auscultació de la presa de Boadella (Agència catalana
de l'aigua . 2012).

•

Taules i quadres de mesuraments i dades d'auscultació com aforadors,
juntes, pèndol invers...de la presa de Boadella (2010-2017).

•

Plànols del sistema d'auscultació de Boadella, Mola i Fangots (2012).

•

Projecte de l’obra d’ampliació del sistema d’auscultació i instal·lació de
control de la presa de Boadella. (Alt Empordà). Novembre de 2005.
INYPSA

•

Plànols del projecte de pantalla contínua d'argila per a impermeabilització
del collado dels Fangots en la marge esquerra de la presa de Boadella.

•

Informe Anual del Comportament de la presa de Boadella, període de
2007-2008. OFITECO.

•

Plànols del projecte de pantalla d'impermeabilització en el tancament
secundari del serral de la mola truncada.

•

Segona revisió i anàlisi de seguretat de la presa de Boadella. (setembre de
2010). INCLAM.

•

Estudi de cobertura Embassi de Boadella.

•

Document XYZT. Presa de Boadella. (Desembre de 2002).

•

Reportatge fotogràfic de visita a la presa a l'octubre de 2017.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESA
L'objectiu d'aquest annex consisteix en especificar els documents que es van
utilitzar per obtenir la informació de partida per als estudis necessaris per a
l'elaboració del projecte, així com la informació que AQUATEC va generar a partir
de les visites inicials. Això inclou l'elaboració d'un diagnòstic detallat de la situació
actual dels elements d'auscultació.

La presa de Darnius Boadella està situada sobre el riu Muga, a la comarca de l'Alt
Empordà, província de Girona, va ser construïda durant el període 1959-1969,
entrant en càrrega 1970.
Per tancar el vas de l'embassament va ser necessari construir el dic de Els
Fangots, que s'emplaça en prolongació de l'estrep del marge esquerre, i el dic de
la Mola Truncada que tanca un coll del seu marge dret.

2. LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA CONSULTADA
Els documents de partida (textos, fotografies, plànols, etc.) consultats que, en
major o menor mesura, han facilitat la realització del diagnòstic, estudi de
solucions i la redacció d'aquest projecte, han estat els que es llisten a continuació:
•

Informe de determinació dels llindars d’emergència d´activació del
l`escenari o del pla d’emergència per raó d´auscultació de les preses de
Siurana, Boadella, Sau, Foix, La Baells, sant Ponc i la Llosa del Cavall.
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Figura 1. Planta general presa Darnius Boadella i dics de tancament
La tipologia de la presa de Boadella és de gravetat i planta recta, de formigó,
distribuïda en quinze (15) blocs connectats per juntes dentades cada setze (16)
metres. El parament d'aigües amunt té un talús de 0,05, mentre que el d'aigües
avall és de 0,75. La presa està dotada d'una pantalla d'impermeabilització i una
xarxa de drenatge.
Té una alçada de 62,98 m sobre fonamentació i una longitud de coronació de 250
m. La cota de coronació és la 160,00 msnm sent l'ample de 9 m. La cota del Nivell
Màxim Normal (NMN) se situa al 158,25 msnm, emmagatzemant un volum de
60,18 hm3. La presa està fonamentada sobre un massís granític, a la roca de la
tancada no s'observen símptomes de descomposició de la roca en els seus
marges, excepte alguna mínima localització en el marge esquerra, on se situa el
dic de Fangots.

Figura 2. Planta i secció tipus presa de Darnius Boadella
La presa de Darnius Boadella disposa d'una xarxa de galeries d'inspecció, de les
quals quatre travessen l'estructura longitudinalment, penetrant en els vessants per
analitzar el seu comportament, i les altres tres són transversals. Les galeries 1, 2
i 3 es localitzen segons l'eix longitudinal de la presa -amb reculades fins al del
sobreeixidor a la zona central del sobreeixidor i les càmeres dels desguassos de
fons- a les cotes de solera 143,00; 128,00 i 113,00, respectivament. La galeria
abril surt de la 3 i es traça fins a connectar amb el túnel de desviament. La galeria
5 és transversal i dóna sortida a la Galeria 1, la galeria juny uneix transversalment
les galeries 3 i 4 mentre que, per la galeria 7 surt a l'exterior des de la galeria 4.
La secció de les galeries té forma de volta de mig punt de 1,50 m d'testeres
verticals. Per la clau de l'arc desguassa la xarxa de drenatge que està constituïda
per tubs de 60 mm de diàmetre i, mitjançant una xapa metàl·lica, desvia el cabal
filtrat cap al tester abocant en una cuneta perimetral. Aquesta cuneta perimetral
és de secció rectangular de 0,30x0,30 m, i recull les filtracions procedents de la
xarxa de drenatge.
El dic dels Fangots, que tal com s'ha comentat se situa al marge esquerre de la
presa de Darnius Boadella, és una presa conformada amb nucli de formigó i espigó
d'escullera aigües amunt i de terres aigües avall amb una pantalla
impermeabilitzant de argila de 60 cm de gruix i 18 m de profunditat màxima. La
seva planta és recta de 170 m de longitud, i 4,75 m. d'alçada sobre fonaments (a
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la cota 155,25 m.s.n.m.) i amb un ample de coronació de 6,80 ma la cota 160,00
m.s.n.m. La seva secció és, doncs, trapezoïdal amb talussos de 0,60 tant aigües
amunt com aigües avall. Consta també d'una galeria d'inspecció.

Los Fangots. S'hi efectuen totes les tasques d'oficina, pel que compta amb
l'equipament adequat (ordinadors, fax, telèfon, internet, etc.).
El poblat de presa es troba en la mateixa marge que l'oficina, a cota superior.

Figura 3. Planta i secció tipus dic de Els Fangots
La galeria 1 de la presa de Darnius Boadella continua travessant el terreny natural
i s'endinsa en el dic de Fangots.
El dic de la Mola Truncada, per la seva banda, situat a la marge dreta de la presa
principal, és una presa de formigó de planta recta de 71,80 m de longitud, amb un
paràmetre d'aigües amunt vertical i de talús 1: 0 , 32 al parament d'aigües avall.
La seva altura sobre fonaments, situats a la cota 156,00 m.s.n.m és de 4 m., Amb
una cota de coronació de 160,00 m.s.n.m. i una amplada de 2 m. No té galeries
d'inspecció.

Figura 5. Ubicació oficina presa Darnius Boadella i ascensor accés a galeries
L'oficina de la presa està dotada d'una xarxa de fibra òptica.
El cablejat que recorre les galeries de la presa es col·lecta a la Galeria 1, i puja
pel forat de l'ascensor fins a la superfície.

4. SISTEMA D’AUSCULTACIÓ EXISTENT
En l'actualitat existeixen els següents dispositius de control de l'estructura a la
presa principals
-

18 aforadors Thomson, amb sensor d'ultrasons, que disposa d'indicador
digital superior de mesurament automàtic, 4 a cadascuna de les galeries
1, 2 i 3, 3 a la galeria 4, 2 a la galeria 7 i 1 a la galeria maig que discorre
sota el dic de Fangots. Aquests aforadors aporten informació sobre el cabal
que es drena per la xarxa de drenatge del fonament i el cabal filtrat pel cos
de presa i els estreps.

-

31 mesuradors tridimensionals de juntes, (13 a la galeria 1, 9 a la galeria
2, 6 a la galeria 3 i 3 a la galeria 4). Permeten conèixer el moviment relatiu

Figura 4. Planta i secció tipus dic de La Mola Truncada
L'edifici d'oficines està dotat d'una planta, té uns 40 m2 de superfície, coberta
plana i inclinada i se situa en una terrassa prolongació per l'esquerra del Dic de
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entre blocs contigus en tres direccions ortogonals: obertura-tancament,
cisallament i lliscament horitzontal.
-

-

-

-

14 bases circulars per clinòmetre mòbil per a control biaxial (radial i
tangencial) dels girs en les galeries de la presa. Totes aquestes bases
estan ancorades en la paret lateral d'aigües amunt de les galeries, haventse instal·lat 5 a la Galeria 1; 4 a la galeria 2 i 5 a la galeria 3. Però no es
prenen mesures en l'actualitat.
2 estacions sísmiques amb sensor i una unitat registradora o logger per al
control d'acceleracions en tres direccions ortogonals. Les estacions
sísmiques estan instal·lades al bloc 8; un a la galeria a la cota 143 m.s.n.m.
(Localització alta) i l'altre a la galeria a la cota 113 m.s.n.m. (Localització
baixa). La unitat registradora està situada a la galeria transversal d'accés
a l'ascensor, a la cota 143.

-

1 limnímetre Rittmeyer automàtic del sistema SAIH.

-

1 escala limnimétrica ancorada en el parament aigües amunt de la presa.

-

1 Estació meteorològica amb mesura de temperatures màximes i mínimes,
pluviometria, i evaporació.

Pel que fa al dic de Fangots, aquest compta en l'actualitat amb:
-

2 aforadors Thomson, amb sensor d'ultrasons, a la galeria sota el vial que
recorre el dic de Fangots. En aquesta galeria d'inspecció se situen els
drens on es recullen les filtracions de la pantalla d'argila.

-

Auscultació geodèsica, xarxa de col·limació i xarxa d'anivellació per a la
coronació del dic, igual que a la presa principal no es realitzen campanyes
topogràfiques actualment.

2 pèndols inversos, situats a les juntes 7 i 10 ancorats sota la solera de la
galeria 3. Aquests pèndols permeten conèixer els moviments absoluts de
les bases de lectura a les galeries respecte al punt d'ancoratge en el
fonament. A les galeries G1 (cota 143,00 m.s.n.m) i G2 (cota 128,00
m.s.n.m) es prenen lectures manuals. Els pèndols estan ancorats
aproximadament a 60 cm (segons inspeccions realitzades durant
l'elaboració del projecte) per sota de la solera de la galeria G3 a cota
113,00 m.s.n.m.
Auscultació geodèsica, xarxa de col·limació i xarxa d'anivellació per a la
coronació de la presa, però no es realitzen campanyes topogràfiques
actualment.
o

o

Col·limació de pla vertical: la xarxa de col·limació està formada per
2 fites fixos per a estacionament i alineació (BT-2 i BT-3) i 15 punts
de control, bases per prisma o mira mòbil (una per bloc), que estan
situades a la meitat de distància de les juntes de retracció.
Anivellació topogràfica de precisió: està formada per 15 claus de
cap semiesfèrica (una per bloc), que estan situats al costat de les
bases per miri mòbil o prisma de col·limació i dins de la mateixa
caixa de protecció.

o

Col·limació de pla vertical: disposa d'1 una fita per a estacionament
o punteria (BT-1) i la segona fita necessari per a la col·limació és el
mateix pilar (BT-2) de la presa principal, així com 5 punts de control
o bases per a prisma o mira mòbil.

o

Anivellació topogràfica de precisió: està formada per de 5 claus de
cap semiesfèrica, que estan situats al costat de les bases per miri
mòbil o prisma de col·limació i dins de la mateixa caixa de protecció.

No hi ha cap dispositiu més d'auscultació en aquest dic.
Al dic de Mola Truncada, actualment existeix:
-

6 mesuradors tridimensionals de juntes situats a la coronació.

-

Auscultació geodèsica, com succeeix amb la presa principal, per al dic de
la Mola Truncada hi ha instal·lades xarxes de col·limació i anivellament
però sense ús actual.
o

Col·limació de pla vertical: està formada per 2 fites per a
estacionament i alineació i 7 punts de control, bases per prisma o
mira mòbil.

A més es mesuren les accions exteriors a la presa mitjançant:
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o

Anivellació topogràfica de precisió: està formada per 7 claus de cap
semiesfèrica (un per bloc), que estan situats al costat de les bases
per mira mòbil, i dins de la mateixa caixa de protecció.

-

28 trepants de drenatge a la coronació del cos de presa, protegits per tapa,
en què es mesura de manera regular el nivell d'aigua mitjançant sonda
piezomètrica.

-

16 trepants de drenatge inclinats en el parament, sense entubar.

-

10 trepants de drenatge en el taló, sense entubar i amb presència de
vegetació al seu interior. Aquests trepants en el taló seran rehabilitats i
entubats en un altre projecte en redacció de forma paral·lela al projecte de
millora de l'auscultació.

Les bases de referència fites fixos no es troben protegides per una carcassa
exterior i una càmera d'aire que evitin l'efecte de les condicions d'insolació, ja que
l'efecte tèrmic influeix considerablement en ells. Haurien de tenir una càmera d'aire
per aïllar tèrmicament creada amb un tub exterior.

5. DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT ACTUAL DE LA AUSCULTACIÓ
S'ha elaborat un diagnòstic a partir de la visita de camp i de la documentació
existent de la presa (Informe de Segona Revisió de Seguretat, Informe del
Comportament, evolució temporal de aforadors, mesuradors de juntes, i pèndol
invers), per comprendre el funcionament dels dispositius d'auscultació.

Figura 6. Xarxes d'anivellament i col·limació actual a la presa de Darnius
Boadella i en el dic de Els Fangots

5.1 XARXAS D’ANIVELLACIÒ I COL·LIMACIÓ
Segons es desprèn de l'històric de la presa, les campanyes d'anivellament i
col·limació de les xarxes existents a la coronació de la presa, si bé es van realitzar
inicialment, es van suspendre al poc temps perquè s'obtenia una precisió escassa
i perquè les xarxes resultaven molt sensibles a les condicions climatològiques.
Això és degut al fet que els claus han d'estar dins de la secció triangular de la
presa (és a dir en l'eix de la calçada), no en el voladís de la coronació, com es
troba en l'actualitat.
D'altra banda, a la zona del sobreeixidor, els claus d'anivellament i bases de
col·limació han ancorar sobre les piles del sobreeixidor i no sobre les bigues del
pont col·locades sobre el mateix, com estan en l'actualitat, perquè així el que es
registren són els moviments del tauler del pont, molt més sensible als canvis
tèrmics.

A més no és possible realitzar col·limació de gran precisió en la presa principal
perquè el pilar d'observació del marge esquerre BT-2 està situat sobre el dic de
Fangots i tindrà moviments que s'haurà de determinar amb una altra col·limació o
amb un sistema de control geodèsic. Hauria estat més adequat instal·lar un
sistema de col·limació angulars o triangulacions geodèsiques, amb observació de
senyals instal·lades a la pròpia estructura (miniprismes), des pilars situats aigües
avall de la presa.
Els claus extrems d'un itinerari d'anivellament han de ser fixos i no estar
influenciats per la càrrega hidrostàtica de l'embassament, normalment es duen a
localitzacions situades aigües avall de l'embassament i en cada marge, allunyats
i ancorats en roca.
El pilar per a estacionament o senyal de referència fixa del dic de Fangots (BT-2)
que comparteix amb la presa principal, es troba malament col·locat, sobre el dic
de terra. Hauria d'estar en un punt que es pugui considerar fix, allunyat i subjecte
a la roca.
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La xarxa de col·limació i anivellament de Mola Truncada es considera correcta,
però, la base de punteria de la marge esquerra del dic de Mola Trunca es troba
ocult per la vegetació i ha de ser desbrossat per aconseguir visual amb el pilar de
la marge contrària.

Figura 8. Situació actual xarxa sísmica en presa Darnius Boadella
Es considera recomanable a més d'ampliar la xarxa sísmica, signar un conveni
d'avís sísmic amb Xarxa Sísmica pertanyent a l'Institut Geogràfic Nacional del
Ministeri de Foment. En l'actualitat, l'Agència Catalana de l'Aigua rep avisos
sísmics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
5.3 ANCORATGE DE PÈNDOLS
Figura 7. Xarxa d'anivellació i col·limació actual al dic de Mola Truncada
Es considera fonamental realitzar campanyes de control topogràfic, així com
establir contrastacions amb els valors obtinguts amb els dos pèndols invers
instal·lats en la presa.

En els pèndols, va ser substituït el fil i ancorat de nou de manera superficial, de
manera que no es pot considerar aquest ancoratge un punt fix, i per tant hi ha la
incertesa que l'ancoratge es mogui solidàriament amb la presa.

5.2 XARXA SÍSMICA
En l'actualitat la xarxa sísmica està composta per dos equips, que hauran de ser
calibrats i posats en servei:
-

AC_G1B8

-

AC_G3B8,

Estan ubicats a les galeries superior i inferior, G1 i G3 respectivament.
A més s'ha d'implementar un sistema d'enviament de senyals a l'exterior.
En l'informe de comportament anual s'estableix que "estan configurats amb un
nivell de tir molt baix", de manera que es registraven gran quantitat
d'esdeveniments de petita entitat.

Figura 9. Situació actual pèndols en presa Darnius Boadella
Cal projectar una nova perforació més profunda, i realitzar l'ancoratge del fil d'una
manera correcta.
5.4 MESURA DE SUBPRESSIONS
En l'actualitat la presa de Darnius Boadella no disposa d'una xarxa de control de
la subpressió existent en el contacte presa-fonament.
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Cal per tant implantar a la presa un control de subpressions en els blocs centrals
més alts i en els més baixos dels estreps, especialment en el marge esquerre.
Recomanant-se els sensors de corda vibrant per la seva fàcil integració en el
sistema automàtic de presa de lectures.
5.5 MESURA DE FILTRACIONS
Els aforadors existents en la presa de Darnius Boadella i en el dic d'Els Fangots
disposen de mesura automàtica i una xarxa de cables que porten el senyal a
l'automatització actual i a l'oficina de presa.

Figura 10. Situació aforadors en presa Darnius Boadella
A causa de que no es té constància de l'existència de filtracions pel parament del
dic de Mola Truncada, la instal·lació d'un aforador totalitzador exterior al peu del
dic no es considera necessària, veient a més els cabals mesurats molt influenciats
per la pluviometria, sent en aquest cas difícil diferenciar entre el cabal de filtracions
del dic del cabal d'escorrentia de la precipitació sobre el parament del dic.
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1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu d'aquest annex és documentar la situació actual dels elements de la
presa involucrats en el projecte mitjançant un reportatge fotogràfic, realitzat a partir
de les visites dutes a terme en el marc d'aquest contracte.

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Una part important del treball realitzat per tal d'establir un diagnòstic precís rau en
els reconeixements i inspeccions realitzades, recolzats pel reportatge fotogràfic
dut a terme a partir d'aquestes visites.
A continuació es presenten diverses fotos preses durant la realització del present
estudi d'alternatives, en què es mostra l'estat actual de les instal·lacions.
Es mostra prèviament sobre ortofoto de la presa de Darnius Boadella, el dic de
Fangots i el dic de Mola Truncada la posició des de la qual va ser presa cada
fotografia.
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PRESA DE BOADELLA

F21
F4-5
F6
F1
F3-20

F11-12-19

F8-9-10

F2

F7-12

F14-17-18

F15-16
F13
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F1. Vista de base topogràfica BT-2 a MI des de coronació

F4. Detall base topogràfica BT-2 a MI

F2. Vista antenes comunicació via ràdio PMR a torre
ascensor

F5. Detall base topogràfica BT-2 a MI

F3. Vista de base topogràfica BT-1 en MD des coronació,
i arquetes de col·limació i anivellament sobre vorera
d'aigües amunt, situades a la volada

F6. Detall interior arquetes de col·limació i anivellament.
Base per mira mòbil de col·limació i clau d'anivellament
topogràfic
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F7. Vista quadre recollida de dades d'auscultació en
galeria nº 1 proper a la porta de l'ascensor

F10. Vista aforadors de filtracions AF_G1B8_A i
AF_G1B8_B en galeria nº 1

F8. Vista pèndol invers PI_G1B7 a galeria nº 1, paret lateral
d’aigües avall

F11. Vista acceleròmetre y accelerògrafs AC_G1B8 en
galeria nº 1

F9. Vista mesurador de juntes JE_G1J7 a galeria nº 1,
paret lateral d’aigües amunt

F12. Vista caixa recol·lectora dels senyals dels dos
accelerògrafs instal·lat a la presa, en galeria nº 1 pròxima a
la porta de l'ascensor
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F13. Vista fil pèndol 1 en galeria nº 3

F14. Vista mesurador de junta tridimensional JE_G3J6 en
galeria nº 3.

F15. Vista pou desguàs comunicació galeries. Sortida a
galeria nº 3

F16. Vista aforador de filtracions AF_G3B8 en galeria nº
3

F17. Vista general galeria nº 3

F18. Vista general galeria nº 7
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F19. Vista clinòmetre CL_G1B8 en galeria nº 1

F20. Escala limnimètrica en pila de sobreeixidor i sonda
de nivell ultrasònica

F21. Estació meteorològica
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DIC DE FANGOTS

F26-27

F25
F23

F22
F24
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F22. Vista base topogràfica en estrep esquerre des de
coronació del dic de Fangots, oculta per la vegetació. Drens
pantalla argila

F25. Vista possible ubicació nova base topogràfica en
rodalies oficina de presa

F23. Detall base topogràfica a estrep esquerre del dic

F26. Detall possible ubicació nova base topogràfica

F24. Tapa dren de recollida filtracions pantalla d'argila

F27. Visual presa des de la possible reubicació de base
topogràfica
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DIC DE MOLA TRUNCADA

F29

F31-32
F30

F33

F28
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F28. Vista pilar per col·limació topogràfica en marge dreta
del dic de Mola Truncada

F31. Vista de tapes de drens, mediadors tridimensionals
de juntes, i arquetes de col·limació i anivellament
topogràfic repartides per la coronació del dic

F29. Vista base topogràfica en estrep esquerre del dic
de Mola Truncada, oculta per la vegetació

F32. Detall tapes de drens, mediadors tridimensionals de
juntes, i arquetes de col·limació i anivellament topogràfic

F30. Vista trepants de drenatge en parament i en peu de
dic, obturats per la vegetació. Neteja, apuntalament i lectura
de nivell d'aigua mitjançant sonda piezomètrica

F33. Detall mesurador de juntes tridimensional
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1. INTRODUCIÓ
La presa de Darnius Boadella disposa d'un sistema d'auscultació incomplet, ja que
alguns equips no funcionen correctament, o la seva instal·lació no és adequada o
són insuficients. Per tant, normativament ha de ser ampliat per incorporar la
mesura i el control de paràmetres sobre accions en el fonament i cos de presa que
participen del comportament deformacional / estructural del conjunt.

Es van realitzar amb anterioritat un seguit d'actuacions de millora en els dispositius
d'auscultació, el resultat no ha arribat al punt òptim. La cronologia amb què van
tenir lloc aquestes obres és la següent:
2006-2007. Acondicionament i millora del sistema d’auscultació
instal·lat en la presa. “Projecte de l’obra d’ampliació del sistema
d’auscultació de la presa de Boadella (Alt Empordà)”.
2012. Canvi nomenclatura aparells d'auscultació.

En l'Article 22. “Sistema de auscultación y vigilancia. Aforos” de la Instrucción para
el proyecto, construcción y explotación de grandes presas, aprovada per Orden
Ministerial de 31 de marzo de 1967 es va estableix que:

2. OBJETE DEL ESTUDI
22.1.- Es projectarà el sistema de control necessari per conèixer en tot
moment el comportament de la presa i del terreny en relació per les
previsions del Projecte durant les fases de construcció, posada en càrrega
i explotació.
22.2.- En totes les preses serà obligatori disposar un sistema de control de
desplaçaments que, com a mínim, ha de constar de:
a) Una colimació en la coronació o en una galeria alta que abasti
tota la longitud de la presa.

La comprovació de l'estabilitat de la presa i del seu comportament ha de seguir
verificant durant tota la fase d'explotació, per a això es presta especial atenció al
control de moviments interns i en coronació ia les magnituds hidràuliques
(subpressions en fonament i comportament de les filtracions).
Per això es desenvolupa el present estudi amb l'objectiu d'oferir solucions per
ampliar / millorar el sistema d'auscultació, en concret, s'estudiaran les necessitats
de la presa de Darnius Boadella pel que fa a:
• Control de desplaçaments.

b) Una anivellament dels punts més importants de l'estructura.
• Control de filtracions
22.3.- És recomanable en les preses l'altura sigui major de 100 m. i
obligatori en les preses volta i cúpula majors de 50 m. establir una xarxa
geodèsica per a mesurament dels corriments absoluts de presa i vessants.
22.4.- En totes les preses la estabilitat depengui de manera notable de les
pressions intersticials, s'establirà un sistema de mesurament de tals
pressions.
22.5.- En el Projecte s'especificaran els criteris convenients per a la
vigilància de les filtracions que en principi es prevegin, així com els
dispositius per a la seva aforament durant l'explotació de la presa.
La voluntat de l'Agència Catalana de l'Aigua és adequar la presa de Darnius
Boadella a la normativa vigent.

• Control de pressions intersticials i subpressions
• Control d'anivellament i de col·limació
• Control sísmic i d'acceleracions
Al dic de Mola Truncada s'estudiarà la necessitat d'implantar un sistema de control
de filtracions i supressions associada a la xarxa de drenatge o trepants existents
en el cos de presa.
D'altra banda, al dic dels Fangots no hi ha cap element de control més enllà d'una
xarxa de drenatge per a la vigilància de l'eficiència del funcionament de la pantalla
d'impermeabilització d'argila, i uns aforadors. Es contemplarà l'automatització del
control de filtracions i s'estudiarà la necessitat d'instal·lar equips de control sísmic.
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es realitzarà amb un nou pilar al mirador del marge dret, i un altre nou pilar en
marge esquerra a l'entorn del vial d'accés a coronació.

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES
L'estudi té per objecte la descripció de les diferents alternatives plantejades, des
del punt de vista tècnic, sintetitzant els avantatges i desavantatges de cadascuna
d'elles per veure quina és la més viable.
Les solucions elegides en aquest annex seran desenvolupades a nivell de projecte
constructiu.
3.1 MILLORA DE LA XARXA GEODÈSICA
Un sistema d'auscultació topogràfica té per objecte controlar els moviments en X,
Y, i Z mitjançant la col·limació (X, I que corresponen als moviments en planta) i
l'anivellament geomètrica (Z, que corresponen als assentaments i elevacions)
d'uns punts de control repartits en la coronació i / o parament de la presa.
En el cos de presa de Darnius Boadella la precisió de l'auscultació topogràfica es
recomana aproximadament, un error de ± 2 mm en el posicionament dels punts
de control de col·limació (X, Y) i de ± 0,2 mm per als punts de control
d'anivellament (Z). En els dics de tancament de Fangots i Mola Truncada la
precisió de l'auscultació topogràfica recomanable, és d'un error de ± 4 mm en el
posicionament dels punts de control de col·limació (X, Y) i de ± 1 mm per als punts
de control d'anivellament (Z)
Per adequar el sistema, es proposen les tres opcions següents:
Alternativa 1: per les condicions geomètriques de la presa de Darnius Boadella
que presenta una definició de planta recta, es pot utilitzar la col·limació directa
amb mires de punteria mòbils per als punts de control, i fixa per a la referència.
Els punts de control se situarien en la coronació de la presa mitjançant bases de
col·limació amb tapa reforçada per al trànsit rodat. Es col·locarien 15 punts de
control, un per cada bloc de formigó.

Figura 1. Proposta de millora del sistema d'anivellament i col·limació en presa
Darnius Boadella. ALTERNATIVA 1
A més es proposa una nova alineació de col·limació i anivellament en la coronació
de la presa, en coincidència amb l'eix de la calçada, i en el centre de cada bloc.
En els blocs B-9, B-10 i B-11 no s'ha considerat recomanable la instal·lació de
bases conjuntes d'anivellament i col·limació al centre de cada bloc, atès que
aquests blocs corresponen amb el sobreeixidor, de manera que la calçada no dóna
suport sobre el cos de la presa sinó sobre estructura del pont, i per tant no
representarien el moviment dels corresponents blocs, sent el seu resultat una
dada no relacionat amb l'anivellament ni col·limació de la resta de blocs de la
presa. En aquests blocs sobre el sobreeixidor es proposa col·locar les bases
conjuntes de col·limació i anivellament sobre l'eix de les piles del sobreeixidor.
L'alineació en el dic de Fangots es realitzarà amb el pilar existent en les proximitats
de l'oficina (BT-3), i un altre nou pilar aigües avall de la presa en marge dreta a
l'entorn del vial.

Aquest sistema és un sistema d'auscultació que ens permet apreciar els
desplaçaments perpendiculars a l'eix de coronació de la presa de fins a la desena
de mm. En el cas de la presa de Darnius Boadella implicaria la implantació de dos
noves fites topogràfic amb centrat forçós per l'estació i la referència de col·limació,
ja que els existents no es poden considerar fixos. L'alineació en la presa principal
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bloc de la presa. S'instal·laran, un a cada marge, en zones considerades fora de
la influència de la presa i de fàcil accés per al personal de topografia i el seu equip
(aparcament i camins d'accés). D'altra banda es proposa també la creació d'una
base fixa de referència aigües amunt en la marge esquerra, en les proximitats de
l'estació meteorològica, massís rocós que es pot considerar lliure de la influència
de la presa i l'embassament.
En total, les 4 bases fixes de referència (l'existent al marge dret i les tres noves),
se situen en punts de fàcil accés, les que estan a un costat del camí, no afecten
el pas dels vehicles, i la resta estan en zona no inundable, totes solidàries al
terreny on no es vegin afectades per l'efecte de l'embassament, de manera que la
fonamentació del suport haurà d'arribar fins a la capa rocosa.

Figura 2. Proposta de millora del sistema d'anivellament i col·limació en dic d'Els
Fangots. ALTERNATIVA 1

També es proposa dotar la presa de Darnius Boadella d'una sèrie de miniprismas
de punteria ancorats en el parament d'aigües avall i en les piles del sobreeixidor.

Els nous pilars disposaran d'una protecció de PVC i càmera d'aire per disminuir
l'efecte tèrmic. Els existents es protegiran de la mateixa manera.
Les bases conjuntes d'anivellament i col·limació, en el cas de la presa principal
s'executaran noves en l'eix de la calçada, rebutjant les existents a la vorera de
coronació.
Alternativa 2: construcció de dos fites topogràfiques amb centrat forçós aigües
avall de la presa i situar els punts de control a la part superior del parament de la
presa, implantant un punt de control per cada bloc, en total 15 punts de control.
Aquests punts de control es materialitzarien mitjançant miniprismas d'auscultació
ancorats al parament de la presa. Aquest sistema és un sistema d'auscultació que
permet apreciar els desplaçaments X, Y, Z amb precisions ± 1 mm. Per al control
en Z de la coronació de la presa seria necessària la implantació de 15 bases
d'anivellament (una per bloc) per a l'obtenció de mesures més precises del control
Z.
Alternativa 3: una solució mixta, incorporant elements de totes dues, i que es
detalla a continuació:

Figura 3. Proposta de millora del sistema d'anivellament i col·limació en presa
Darnius Boadella. ALTERNATIVA 3
Per al dic d'Els Fangots, s'implanten dos nous pilars o bases de referència, un a
cada marge (el de l'aparcament compartit amb la presa principal), i una nova
alineació de col·limació i anivellament en l'eix de la calçada.

Per a la presa principal, com a complement a la base fixa de referència existent
en la marge dreta, es proposa d'una banda crear dos noves fites o bases fixes de
referència aigües avall de la presa per determinar els seients verticals de cada
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Figura 4. Proposta de millora del sistema d'anivellament i col·limació en dic d'Els
Fangots. ALTERNATIVA 3
La millora finalment proposta de millora de les xarxes de col·limació i anivellament
de la presa de Darnius Boadella i del dic de Fangots és l'Alternativa 1, per la seva
senzillesa d'execució, i facilitat a l'hora de realització de les campanyes
topogràfiques.
La xarxa de col·limació i anivellament en el dic de Mola Truncada es va considerar
correcta, simplement els pilars seran protegits per un tub de PVC i una càmera
d'aire.
Les xarxes d'anivellament i col·limació plantejades per a la presa de Darnius
Boadella i el dic de Fangots permetran establir una xarxa geodèsica per la mesura
dels desplaçaments absoluts de la presa principal i els dics. Aquesta possibilitat
seria fàcilment implantada gràcies a les diferents estacions geodèsiques de
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Xarxa utilitària (XU) i de la
Xarxa d'anivellament (XDA).

Figura 5. Senyals geodèsics a l'entorn de l'embassament de Darnius Boadella
del ICGC
Així mateix es poden utilitzar les estacions de la Xarxa Geodèsica Nacional
d'Estacions de Referència GNSS (ERGNSS) de l'Institut Geogràfic Nacional, en
concret:
-

Sant Julià de Ramis, Girona, Cataluña

GIRO 19381M001

3.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SÍSMICA
La presa de Darnius Bodaella, segons la Norma de construcció sismoresistent
NCSE-02, està classificada d'importància especial (al tractar-se de gran presa de
categoria A), ia més es troba en una zona amb una acceleració sísmica bàsica
superior als ab / g = 0,04, en concret és de 0,09 g.
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o

En estreps.

Les característiques de les estacions sísmiques instal·lades a Darnius Boadella
en l'actualitat són les següents:

Figura 7. Equipament sísmic instal·lat a Darnius Boadella

Figura 6. Mapa sísmic de la Norma Sismorresistente NCSE-02
És per tant de gran interès tenir en les instal·lacions de la presa una adequada
xarxa sísmica local, que proporcioni:
-

Són estacions sísmiques de tipus digital per a registre de moviment fort, amb un
sistema d'adquisició de dades i un programari per a lectura i visualització de la
informació emmagatzemada. Els accelerògrafs compten amb un sistema
emmagatzematge d'esdeveniments de fins a 2 Mb de memòria. Disposen d'un
sensor triaxial (dos components horitzontals i una vertical, orientats tots
ortogonalment entre si).
Es proposa ampliar la xarxa actual amb dos nous dispositius MR3000DMS,
evolució dels existents i totalment compatibles amb ells.

Dades precises de l'activitat sísmica local.
Informació del comportament dinàmic de la presa

Les recomanacions per al disseny d'una xarxa sísmica local en una presa són:
-

Instal·lació d'una estació sísmica "mestra" al massís rocós o en el terreny,
no influenciat per la pròpia presa, per d'aquesta manera tenir informació
del sisme d'entrada.

-

Instal·lació d'una sèrie d'estacions sísmiques "esclaves" a la presa:
o

en un punt on s'esperin registrar els valors més alts de l'acceleració,
com pot ser la coronació de la presa

o

en galeries.

Es recomana configurar l'ampliació de la xarxa sísmica local per al control dels
sismes sobre la infraestructura de Darnius Boadella segons el següent disseny:
-

Instal·lació d'1 estació sísmica "mestra" al massís rocós o en el terreny, no
influenciat per la pròpia presa, per d'aquesta manera tenir informació del
sisme d'entrada. La seva ubicació idònia seria en el poblat (l'oficina de
presa es considera relativament pròxima) de la presa de Darnius Boadella,
integrada en l'explotació de la presa i fora de perill d'actes vandàlics. Una
altra possible ubicació és a l'interior del recinte tancat de l'estació
meteorològica o al costat del nou pilar de topografia prop de l'oficina de
presa. Es descarten com ubicacions la caseta de trencament de càrrega
(CTP), i la sortida del túnel de la galeria en la qual es troba el cabalímetre
causa de la possible influència de vibracions en l'equip.

REDACCIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS D’OBRES QUE S’HAURAN D’EXECUTAR A LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA. LOT 2. PROJECTE CONSTRUCTIU
D’AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS

6

Annex 4 Estudi d’Alternatives

-

Instal·lació / rehabilitació d'una sèrie d'estacions sísmiques "esclaves" a la
presa:
o

Rehabilitació de l'estació sísmica existent a la galeria 1 (AC_G1B8),
que representa un punt on s'esperen registrar els valors més alts
de l'acceleració.

o

Rehabilitació de l'estació sísmica existent a la galeria 3 (AC_G3B8),
que es pot considerar un punt baix.

o

Instal·lació d'una nova estació sísmica a la galeria 1, bé a la zona
de l'estrep esquerre, en el bloc B-1, o bé aprofitant que aquesta
galeria travessa també el dic de Fangots, en el punt baix de la
mateixa, des del que arrenca la galeria 5.

Els acceleròmetres o estacions sísmiques "esclaves" estarien connectades entre
si, i aquesta xarxa al seu torn connectaria amb l'estació sísmica "mestra". Gràcies
a aquesta estació sísmica "mestra" es podrà diferenciar entre moviments generats
per la pròpia estructura com els deguts al terreny.

Figura 8. Proposta d'ampliació de la xarxa sísimica en presa Darnius Boadella
Amb aquesta xarxa sísmica local, coneixent el sisme d'entrada (acceleròmetre en
terreny), i el de sortida en diferents punts, coronació, galeries i estreps (és a dir la
resposta de la presa) es pot deduir el comportament dinàmic de la presa mitjançant
models matemàtics.
S'estudiarà la possibilitat de portar els avisos de les quatre estacions sísmiques (1
"mestra" en terreny, i 3 "esclaves" a la presa) a l'ordinador de l'oficina.
Addicionalment proposa que l'Agència Catalana de l'Aigua subscrigui un conveni
de subministrament d'alertes o avís sísmic amb Xarxa Sísmica Nacional
pertanyent a l'Institut Geogràfic Nacional, dependent del Ministeri de Foment,
competent per a celebrar convenis de col·laboració amb els òrgans corresponents

de les administracions de les comunitats autònomes en l'àmbit de les respectives
competències, així com amb l'administració local i altres entitats públiques o
privades, amb caràcter voluntari, sota les formes i els termes que preveu la
legislació vigent. Aquest consistirà en la ràpida comunicació dels paràmetres
focals de tot terratrèmol que hi ha pogut afectar les coordenades en què s'ubica la
presa de Darnius Boadella de magnitud igual o superior a 3.0 en l'escala de
Richter. El seu contingut es compondrà com a mínim dels següents paràmetres:
número identificador o clau d'esdeveniment, data, hora i minut origen del
terratrèmol, latitud, longitud, profunditat i magnitud en l'escala Richter. Per
terratrèmols de grandària significativa (M> 5.5) s'inclourà addicionalment
informació sobre la possible falla potencialment responsable, longitud probable de
trencament i una avaluació preliminar de riscos geològics induïts pel terratrèmol.
3.3 ADEQUACIÓ DE L’ANCORATGE DELS PÈNDOLS
A la Segona Revisió de Seguretat, es qüestiona la validesa dels mesuraments dels
pèndols a causa, fonamentalment de la poca profunditat de l'ancoratge dels
pèndols després de les "obres de condicionament i Millora del sistema
d'auscultació" realitzades al setembre de 2007. En la presa de Darnius Boadella
els ancoratges dels pèndols invertits estan ancorats únicament entre 3 i 4 m per
sota de la solera de la galeria a la cota 113. per tant, els moviments obtinguts amb
ells han de considerar relatius. Aquests ancoratges haurien de fixar com a mínim
entre 13 i 15 m de profunditat del contacte presa-fonament com es recomana en
els informes anuals de comportament, o 1/3 de l'alçada del bloc on està situat el
pèndol (per a una alçada mitjana del bloc B -8 de 50,37 m serien 16,80 m de
profunditat aproximadament i per al bloc B-11 de 46,46 m uns 15,50 m), a falta
d'un coneixement més detallat de la geologia.
Per esmenar aquesta situació, s'establiran les especificacions per reperforar el
sondeig del pèndol actual i col·locar l'ancoratge a la roca. S'han d'especificar
diàmetres, verticalitat, profunditat, etc.
S'han estudiat dues alternatives:
Alternativa 1: reperforació dels pèndols existents en pous de juntes des de la
galeria G3, mantenint la verticalitat fins ancorar entre 15 m de profunditat.
Alternativa 2: nova perforació, en centre de bloc, des de coronació, executant per
a cada pèndol 3 nous nínxols (un per galeria). Els pèndols existents es deixarien
fora de servei.
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La segona alternativa, econòmicament és considerablement superior, a causa de
la necessitat de fer nous nínxols per a la lectura del pèndol en les galeries. Per
tant s'opta per la reperforació des de la galeria G3, trepant a un diàmetre superior
a l'actual (aproximadament 300 mm) de manera que no hi hagi interferències amb
el trepant existent i mantenint la verticalitat prou.
3.4 DISENI XARXA DE PIEZOMETRIA
Per dissenyar la xarxa de piezometria es fa necessari un càlcul d'estabilitat. Aquest
càlcul es realitza en el corresponent Annex 7 Estudi d'Estabilitat.
Com a resultat de l'estudi, s'instal·larà un piezòmetre de corda vibrant en el centre
de cada bloc, separat de la xarxa de drenatge. En els blocs centrals es col·locaran
diversos en ventall. La distribució serà la següent:
•

Galeria G1: 1 piezòmetre / bloc en els blocs extrems B2 i B14, al centre del
bloc i amb angle cap a aigües avall de la pantalla de drenatge.

•

Galeria G2: 1 piezòmetre / bloc en els blocs extrems B4 i B13, al centre del
bloc i amb angle cap a aigües avall de la pantalla de drenatge.

•

Galeria G3: 1 piezòmetre / bloc des B6 a B12, amb angle cap a aigües
avall de la pantalla de drenatge. Menys en els blocs B8, B9 i B10. En els
blocs B8 i B10 es posaran 2 piezòmetres / bloc en paral·lel (de marge dreta
a esquerra), no en ventall, amb angle cap a aigües avall de la pantalla de
drenatge. En el bloc B9 de major altura es posaran 3 piezòmetres en
ventall, 1 aigües amunt de pantalla de drenatge i dues aigües avall, en
angles repartits.

Figura 9. Proposta piezòmetres en galeria G1 de la presa de Boadella

Els piezòmetres aprofundiran 10 m més enllà del contacte formigó-roca. S'inclourà
la recuperació de testimonis i caixes parafinades, i inspecció amb càmera de
l'interior de la perforació per localitzar les vies d'aigua existents.

Figura 10. Proposta piezòmetres en galeria G2 de la presa de Boadella
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Al dic de Mola Truncada no es considera indispensable, donades les
característiques del dic la instal·lació de piezometria per al control de
subpressions, per la qual cosa es recomana mesurar amb sonda limnimétrica els
nivells piezomètrics dels trepants existents a la coronació tal com es fa en
l'actualitat.
A causa de que tampoc es té constància de l'existència de filtracions pel parament
del dic de Mola Truncada, la instal·lació d'un aforador totalitzador exterior al peu
del dic no es considera necessària, veient a més els cabals mesurats molt
influenciats per la pluviometria, sent en aquest cas difícil diferenciar entre el cabal
de filtracions del dic del cabal d'escorrentia de la precipitació sobre el parament
del dic.
3.5 SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES TRIDIMENSIONALS
Es plantegen dues alternatives en la tecnologia a utilitzar per a la automatitzar les
lectures en les juntes tridimensionals:
Figura 11. Proposta piezòmetres en galeria G3 de la presa de Boadella
En el dic de Fangots, es dissenyarà una xarxa piezomètrica, a partir dels plànols
de perfils, on aparegui la xarxa de drenatge i nucli d'argila. Es disposaran dues
piezòmetres de corda vibrant en la galeria del vial, aigües avall de la pantalla
d'argila.

Es plantegen dues alternatives en la tecnologia a utilitzar en les juntes
tridimensionals:
-

Alternativa 1: Sensors de distància tipus LVDT, elements de mesura
inductius.

-

Alternativa 2: Sensors CV, corda vibrant.

Es tria l'alternativa 2, sensors de CV per la seva robustesa.
3.6 AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ
Es dissenyarà d'un sistema d'automatització, actualitzant l'actual i incorporant
nous equips de la xarxa de piezometria, i s'automatitzaran els dispositius
indicadors de l'Escenari 0 del Pla d'Emergència de Darnius Boadella
(telecoordinómetros en pèndols i mesuradors de juntes tridimensionals):
Figura 12. Proposta xarxa de piezometria en dic Els Fangots
La implantació d'aquesta xarxa de piezòmetres a la presa permetrà determinar en
cada data de mesura la llei de subpressions.
Es proposen sensors de corda vibrant instal·lats en el contacte formigó-roca per
la seva fiabilitat i robustesa al llarg del temps.

-

Planxetes superiors dels pèndols, per a això s'instal·laran
telecoordinómetros en els nínxols dels pèndols a la galeria G1:
o

PI-G1B7

o

PI-G1B11
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Dos senyals per plancheta X i Y, en total, 4 senyals.
-

Aforadors totalitzadors (en l'actualitat està automatitzats, es durà el senyal
a la nova automatització a instal·lar):
o

AF-G1B0-2 (dic de Fangots)

o

AF-G3B3

o

AF-G3B6-4

Un senyal per aforador, en total 3.
-

Ternes de juntes externes:
o

JE-G1J04

o

JE-G1J10

o

JE-G1J11

o

JE-G2J05

o

JE-G2J12

o

JE-G3J08

o

JE-G4J09

Es telemandará només el senyal en la direcció X de cada mesurador de juntes, en
total 7 senyals.
Tots els equips han de poder-se llegir manualment i la nova instrumentació no
interferir en la manual.
Es definirà la instrumentació, la canalització, l'electrònica, i la comunicació amb
l'oficina, i s'integrarà en el sistema existent.
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disposa de la cartografia existent i dels plànols del Document XYZT amb suficient
detall.

1. INTRODUCCIÓ
Per la redacció del projecte, no es necessari realitzar un aixecament topogràfic.

2. TREBALLS TOPOGRÀFICS
2.1 LOCALITZACIÓ DE LES OBRES
Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius – Boadella i los
dics associats, concretament al cos de la presa (galeries i coronació). A la figura
següent es mostren les zones destinades a l'obra.

Totes les cotes que es recullen en el present projecte, llevat que s'indiqui
expressament el contrari, estan referides al sistema de referència habitualment
utilitzat en l'explotació de la presa, per al qual el N.M.N. se situa a la cota 158,25
msnm i la coronació de la presa a la 160,00 msnm.
Atès que les obres es realitzen a l'interior de galeries i coronació, la geometria dels
quals és coneguda amb precisió adequada a la naturalesa de les actuacions
proposades, no va ser necessària la realització de treballs topogràfics.
Barcelona, febrer de 2018.
Director del projecte,

L’Autor del projecte,

Carlos Barbero Lartigau
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

José Manuel Pérez Quintanilla
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

Agència Catalana de l’Aigua

AQUATEC

Àmbit d'actuació

COL-LEGI D'ENGINYERS DE
CAMINS, CANALS I PORTS
CATALUNYA
Expedient

Data

37715

BARCELONA
13/04/2018

VISAT
2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT DE REALITZAR TREBALLS
TOPOGRÀFICS
Per caracteritzar les obres contingudes en el present projecte amb el suficient
nivell de detall com per permetre la seva correcta definició i posterior execució, es
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1. INTRODUCCIÓ

Atès que les obres es realitzen a l'interior de galeries i coronació, per a les quals
no es necessiten conèixer les condicions geològiques i geotècniques del terreny.

Per la redacció del projecte, no es necessari realitzar un estudi geotècnic.

Barcelona, febrer de 2018.
Director del projecte,

L’Autor del projecte,

Carlos Barbero Lartigau
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

José Manuel Pérez Quintanilla
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

Agència Catalana de l’Aigua

AQUATEC

2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
2.1 LOCALITZACIÓ DE LES OBRES
Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius – Boadella i los
dics associats, concretament al cos de la presa (galeries i coronació). A la figura
següent es mostren les zones destinades a l'obra.

Àmbit d'actuació

COL-LEGI D'ENGINYERS DE
CAMINS, CANALS I PORTS
CATALUNYA
Expedient

Data

37715

BARCELONA
13/04/2018

VISAT

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT DE REALITZAR TREBALLS DE
GEOTÈCNIA
Els requeriments des del punt de vista geotècnics de les obres a realitzar resulten
mínims, ja que les obres incloses en el projecte no inclouen el desenvolupament
de noves sol·licitacions sobre els terrenys de fonamentació diferents o superiors a
les que ja s'estan produint, i per a les quals s'estan comportant amb perfecta
normalitat i estabilitat.
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1. INTRODUCCIÓ

Pw

L'objectiu d'aquest annex consisteix a consisteix a avaluar l'estabilitat de la presa
principal Darnius Boadella i del dic de Mola Truncada, enfront del lliscament i a la
bolcada derivada de la relació de forces que actuen sobre la infraestructura.

Fe

P

Això permetrà disposar de la xarxa piezomètrica en funció dels coeficients de
seguretat de cada un dels blocs i no realitzar una distribució geomètrica.
Fr

Fs

2. ESTUDI D ESTABILITAT

Figura 1. Esquema de forces
A continuació es realitza un càlcul d'estabilitat amb l'objecte de predimensionar la
xarxa de piezometria.

Considerem el conjunt de les forces exteriors al bloc com un sistema de vectors
lliscants, analíticament serien:

2.1 ESTUDI D ESTABILITAT DE LA PRESA DARNIUS BOADELLA

•

Vinculat a l'anàlisi del comportament de les subpressions (una de les forces
actuants sobre la presa) cal avaluar l'estabilitat de la presa enfront d'aquesta força
i les restants forces que col·laboren en desestabilitzar-(desplaçant-la o bolcant-),
així com les que tendeixen a contrarestar aquest efecte.
L'estudi d'estabilitat que es presenta a continuació és un estudi conservador, on
no es té en compte la cohesió ni l'empenta del terreny, així com tampoc
l'encastament de cada un dels blocs, es realitza l'estudi de cada bloc de forma
independent , suposant el bloc sotmès a les càrregues:

=|

|

•

= −|

•

= −| |

•

= −|

•

=| |

•

=|

Força horitzontal d'empenta de l'embassament

|

Força horitzontal de fregament en el contacte
Força vertical del pes del bloc

|

Força vertical del pes de l'aigua
Força vertical de subpressió en el contacte

|

Força vertical de reacció normal

Per assegurar l'estabilitat de la presa s'hauran de complir les dues condicions
següents:

•

Pes Propi

•

Resultant de la sumatòria (vectorial) de forces que intervenen nul·la.

•

Empenta hidrostàtic de l'embassament

•

Resultant dels moments actuants i resistents nul·la.

•

subpressió en el pla del contacte formigó-roca

•

Força de fregament en el pla de contacte formigó-roca

Un croquis de totes les forces aplicades sobre el bloc de gravetat es presenta a
continuació:

La primera condició intervé en l'estabilitat enfront del lliscament mentre que la
segona condició és rellevant en l'estabilitat enfront a la bolcada.
2.1.1 Càlcul d'estabilitat al lliscament
La condició necessària i suficient per a l'equilibri del bloc al lliscament és que la
resultant general del sistema de vectors que actuen sobre el sistema sigui nul·la.
Per tant, en aquest cas, considerem cadascuna de les forces com a vectors lliures.
Analíticament es resumiria en la següent equació vectorial:
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=

=

∙

On FN és el mòdul de la reacció normal del terreny sobre el bloc, en el contacte
formigó roca. La gràfica que la representa tindria la següent manera:

El compliment de l'anterior equació vectorial dóna lloc a les següents tres
equacions escalars:

lliscament imminent

=

=

estàtic

dinàmic

Figura 2. Representació força de fregament
La distribució bàsica de forces és la següent:

=
La segona equació és idènticament nul·la, ja que les possibles accions externes
anul·larien amb les reaccions dels blocs laterals. La tercera equació també és
nul·la, ja que la component normal que s'obté de la diferència entre el pes propi
del bloc i la força vertical de supressió, s'anul·la amb la reacció del terreny en el
contacte formigó-roca.
El compliment de la primera de les equacions escalars podríem expressar-la de la
següent manera:

=

−

=0

La qual es compleix mentre es mantingui l'equilibri del bloc. El balanç entre les
dues ens indica el seu grau de seguretat.
El mòdul de la força de fregament FR incrementa gradualment segons ho faci la
força exercida per l'embassament, de manera que es compleixi l'anterior equació
escalar, fins a assolir el valor màxim del mòdul de la força de fregament, que vindrà
donat per la 1a de les lleis de fregament de Coulomb:

Figura 3. Esquema de forces
La geometria dels diferents blocs que conformen la presa es va aproximar a partir
dels documents normatius i de disseny que defineixen aquesta infraestructura
(Document XYZT, Revisió de Seguretat, Informes anuals de comportament, etc.).
La seva secció és trapezoïdal composta segons s'indica en l'esquema següent
(secció tipus general).
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Figura 4. Geometria de blocs simplificada a partir de la secció tipus de la presa
de Darnus Boadella
El volum del bloc tipus és el resultat de multiplicar la secció transversal per la
longitud (L) de cada bloc.
La base del trapezi (Am), i de l'altura (Hm) s'obtenen de les dades dels perfils, a
partir dels plànols del Document XYZT:

Figura 5. Blocs presa Darnius Boadella
Per determinar el pes de cada bloc es va tenir en compte els espais "buits"
corresponents a les galeries presents en cada bloc, variant entre 0 i 4 segons
l'alçada i ubicació del bloc.
La següent taula mostra els paràmetres considerats en el càlcul que són comuns
a tots els blocs.
Tabla 1. Paràmetres de càlcul presa Darnius Boadella
Constants i paràmetres de càlcul
Densitat aigua

ρa [Kg/m3]
3

1000.00

Densitat Formigó

ρh [Kg/m ]

2300.00

Nivell explotació

NMN [m]

158.25

Coronació / Nivell avinguda

NAE [m]

160.00

C [m]

6.60

µ

0.75

Ample Coronació
Coeficient de Fregament
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Constants i paràmetres de càlcul
Secció galeria
Distància Drens a parament

Smedia [m2]

3.11

d [m]

6.40

Es presenta la taula amb les dimensions estimades de cada bloc, i el seu pes,
segons la fórmula:

= !" ∙ # ∙ $ ∙ %
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Tabla 2. Geometria per bloc

Dades geomètrics per bloc
Alçada mitjana
Ample mig en contacte
Longitud bloc
Cota contacte
Alçada tram inferior
Nº de galeries a la secció
Volum Galeria
Secció transversal bruta
Pes bloc

Hm [m]
Am [m]
L [m]
CC [m]
H' [m]
nº [adim]
V [m3]
2

S [m ]
P [Tm]

Bloc 15

Bloc 14

Bloc 13

Bloc 12

Bloc 11

Bloc 10

Bloc 9

Bloc 8

Bloc 7

Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

3,45

13,95

26,26

40,14

46,46

49,94

52,54

50,37

36,75

31,25

26,30

19,35

14,83

10,03

7,53

6,77
11,20

10,50
16,00

20,35
16,00

31,45
16,00

36,51
16,00

39,29
18,00

41,37
16,00

39,64
13,90

28,74
16,00

24,34
16,00

20,38
16,00

14,82
16,00

11,20
16,00

7,36
16,00

6,98
16,20

156,55
0,00

146,05
4,27

133,74
16,58

119,86
30,46

113,54
36,78

110,06
40,26

107,46
42,86

109,63
40,69

123,25
27,07

128,75
21,57

133,70
16,62

140,65
9,67

145,17
5,15

149,97
0,35

152,47
0,00

0,00

0,00

1,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,76

99,52

199,04

223,92

199,04

172,92

99,52

99,52

49,76

49,76

0,00

0,00

0,00

23,07
594,22

103,77
3818,82

293,64
10691,57

653,13
23806,43

867,89
31480,47

999,78
40875,85

1104,64
40193,06

1016,75
32107,76

551,11
20051,89

405,14
14680,20

294,46
10721,55

172,14
6220,17

113,32
4170,26

68,76
2530,33

51,12
1904,56
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Per fer el càlcul d'estabilitat de cada un dels blocs s'utilitzen els següents
paràmetres o constants:
•

Geometria dels blocs: els reflectits a la taula anterior

•

Densitat del formigó: 2300 kg/m3, tal com es recull en el Document XYZT
de la presa.

•

Coeficient de fregament: 0,75, valor recollit en el Document XYZT de la
presa. Sent l'habitual utilitzar coeficients al voltant de 0,7-0,85 ja que com
es va indicar anteriorment, en els càlculs no es tindrà en compte cohesió i
encastament.
•

Força d'empenta:
|

•

| = ∙ !' ∙ % ∙ $ ∙ ( & ; sent H = NMN (o NAE) - Cc
&

Força de subpressió, segons les hipòtesis considerades:

o

Subpressió total, llei triangular amb el valor de supressió
màxima donada per la següent expressió:
=

o

=

1
∙(∙$∙+
2

Subpressió amb drenatge eficient, llei triangular composta amb
el valor de supressió màxima a l'extrem d'aigües amunt igual
que a la llei triangular, però, el valor en el punt on se situa la
línia de drenatges es redueix a 1/3 del valor de la llei triangular.
D'aquesta manera, la força de subpressió resultant és:

/+0 − ,1 . ( 1
/+0 − ,1 . ( /+0 − ,1 /+0 − ,1 . (
1
1
∙(∙,− .,.
2 .,.
2
.
2
6
+0
3
+0
6
+0
On H és la càrrega d'aigua, corresponent a la diferència entre el nivell de
l'aigua en l'embassament i la cota de fonamentació (Cc) en cada bloc.
Respecte del nivell de l'aigua s'han considerat dos escenaris: NMN i NAE.
Així la càrrega d'aigua que defineix la pressió d'aigua per calcular l'empenta
i la subpressió seriosa:

H = NAE – Cc ó H = NMN - Cc
•

Força de fregament:
=

∙

=

∙ ? − @A

Es realitzen els càlculs per a dos nivells d'embassament: el nivell màxim normal
(NMN) i el nivell de avinguda extrema (NAE), estant totes les unitats expressades
en tones per metre.
Figura 6. Hipòtesi llei de subpressions: total (llei triangular esq.), I hipòtesis de
drenatge eficient (dreta)
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Tabla 3. Càlculs estabilitat al lliscament presa de Darnius Boadella

Càlculs amb llei triangular

Bloc 15

Bloc 14

Bloc 13

Bloc 12

Bloc 11

Bloc 10

Bloc 9

Bloc 8

Bloc 7

Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

16,18

1190,72

4805,92

11790,34

15991,87

20900,48

20636,99

16429,14

9800,00

6962,00

4821,62

2478,08

1368,69

548,47

270,61

Força empenta (NMN)
Força subpresió (NMN)
Força Fregament (NMN)

FE [Tm]
FS [Tm]
FR [Tm]

64,47

1024,80

3989,84

9659,54

13058,18

17041,33

16810,27

13393,36

8047,20

5744,24

4002,63

2086,66

1172,39

487,79

326,63

398,52

2184,82

5386,75

11494,44

15016,10

19443,43

19084,86

15267,98

9738,52

7224,12

5400,81

3285,99

2351,05

1573,04

1203,75

Coeficient de Seguretat (NMN)

CNMN

24,62

1,83

1,12

0,97

0,94

0,93

0,92

0,93

0,99

1,04

1,12

1,33

1,72

2,87

4,45

Força empenta (NAE)
Força subpresió (NAE)
Força Fregament (NAE)

FE [Tm]
FS [Tm]
FR [Tm]

66,65

1556,82

5516,70

12889,76

17268,25

22446,03

22083,61

17633,10

10804,50

7812,50

5533,52

2995,38

1759,43

804,81

459,28

130,84

1171,80

4274,71

10099,87

13569,29

17660,18

17389,48

13875,43

8449,56

6085,00

4287,95

2294,14

1329,24

590,89

425,52

348,75

2074,57

5173,09

11164,20

14632,77

18979,29

18650,46

14906,43

9436,75

6968,55

5186,82

3130,38

2233,41

1495,72

1129,58

Coeficient de Seguretat (NAE)

CNAE

5,23

1,33

0,94

0,87

0,85

0,85

0,84

0,85

0,87

0,89

0,94

1,05

1,27

1,86

2,46

Bloc 15

Bloc 14

Bloc 13

Bloc 12

Bloc 11

Bloc 10

Bloc 9

Bloc 8

Bloc 7

Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

16,18

1190,72

4805,92

11790,34

15991,87

20900,48

20636,99

16429,14

9800,00

6962,00

4821,62

2478,08

1368,69

548,47

270,61

Càlculs amb Drenatge eficient
Força empenta (NMN)
Força subpresió (NMN)
Força Fregament (NMN)

FE [Tm]
FS [Tm]
FR [Tm]

5,55

47,38

135,41

283,14

367,43

418,39

458,57

424,91

242,32

182,61

135,76

81,02

52,33

27,83

19,05

442,72

2917,89

8277,57

18526,74

24534,17

31910,64

31348,64

24994,32

15592,18

11395,34

8300,96

4790,22

3191,10

1918,01

1434,43

Coeficient de Seguretat (NMN)

CNMN

27,36

2,45

1,72

1,57

1,53

1,53

1,52

1,52

1,59

1,64

1,72

1,93

2,33

3,50

5,30

Força empenta (NAE)
Força subpresió (NAE)
Força Fregament (NAE)

FE [Tm]
FS [Tm]
FR [Tm]

66,65
11,25
442,22

1556,82
54,17
2940,25

2995,38
89,07
4822,98

1759,43
59,33
3215,15

Coeficient de Seguretat (NAE)

CNAE

6,63

1,89

1,61

1,83

5516,70 12889,76 17268,25 22446,03 22083,61 17633,10 10804,50 7812,50 5533,52
145,08
296,05
381,81
433,58
474,37
440,20
254,43
193,44
145,44
8323,62 18599,52 24619,11 32015,16 31445,29 25073,15 15658,43 11451,01 8347,10

1,51

1,44

1,43

1,43

1,42

1,42

1,45

1,47

1,51
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Com es pot observar a les taules anteriors, sota la hipòtesi de distribució de
pressions segons la llei triangular, 100% de supressió al taló d'aigües amunt i 0%
de supressió al taló d'aigües avall, en tota la superfície del bloc, sense reducció
de pressions per a drenatge eficient, en el cas de Nivell Màxim Normal, els blocs
centrals (blocs 7 a 12) presenten coeficients de seguretat lleugerament inferiors a
1.

El càlcul del coeficient de seguretat a la bolcada es calcula com la relació entre el
moment generat al taló d'aigües pel pes del bloc front al moment generat per
empenta i subpressió, sense tenir en compte l'encastament i fregament entre
blocs, el que novament implica una minoració del coeficient càlcul respecte al real.

Pes

Per l'escenari de avinguda extrema, en el cas de la presa de Darnius Boadella
seria nivell d'embassament a la cota de coronació, l'ocurrència dels coeficients de
seguretat inferiors a 1 (entre 0,85 i 0,95) s'estén des dels blocs 5 a 13.
En canvi, considerant la hipòtesi de drenatge eficient tots els blocs resulten
estables enfront del lliscament, amb coeficients de seguretat que superen el valor
1,5 per a l'escenari de NMN i 1,4 per NAE. Aquests resultats mostren la
importància d'optimitzar la xarxa de drenatge (manteniment i millora de la xarxa
existent, ampliació de la xarxa, etc.).

Força empenta

Novament cal assenyalar que els càlculs són molt restrictius i del costat de la
seguretat, el que sens dubte està minorant els coeficients en un alt percentatge ja
que no es té en compte:
•

Cohesió
Força subpresió

•

Encastament

•

Densitat real del formigó

•

• Geometria real de cada bloc

Probablement, si es tenen en compte els aspectes llistats dalt, aquests coeficients
de seguretat augmentarien considerablement fins a donar lloc a seccions estables.
Però per a això seria necessari disposar d'informació detallada de la presa, la qual
possiblement no existeix.

Figura 7. Esquema de moments
Les forces que intervenen són les definides i calculades en l'apartat anterior, per
a les quals es determina el moment corresponent (respecte del peu de la presa).
El coeficient de seguretat resulta del quocient entre el moment de les forces que
tendeix a estabilitzar la presa (pes de la presa i de l'aigua que actua sobre el talús
d'aigües amunt) respecte del moment que generen les forces que tendeixen a
bolcar (subpressió, seguint les diferents hipòtesis considerades, i l'empenta).

2.1.2 Càlcul d'estabilitat a la bolcada
S'ha realitzat el càlcul d'estabilitat dels blocs a bolcada, partint de la geometria de
cada un dels blocs descrit en l'apartat previ.
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Tabla 4. Càlculs estabilitat a la bolcada presa de Darnius Boadella

Càlculs amb llei triangular

Bloc 15

Bloc 14

Bloc 13

Bloc 12

Bloc 11

Bloc 10

Bloc 9

Bloc 8

Bloc 7

Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

Coeficient de Seguretat (NMN)

CNMN

0,80

5,50

11,32

13,73

14,35

14,63

14,81

14,66

13,30

12,43

11,33

8,90

6,20

1,31

0,84

Coeficient de Seguretat (NAE)

CNAE

0,39

4,28

9,95

12,63

13,35

13,68

13,90

13,72

12,14

11,16

9,96

7,45

4,90

0,91

0,55

Bloc 15

Bloc 14

Bloc 13

Bloc 12

Bloc 11

Bloc 10

Bloc 9

Bloc 8

Bloc 7

Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

Càlculs amb Drenatge eficient
Coeficient de Seguretat (NMN)

CNMN

6,87

12,76

25,73

30,94

32,28

33,00

33,26

32,76

30,03

28,13

25,75

20,39

14,35

3,10

2,82

Coeficient de Seguretat (NAE)

CNAE

1,46

8,44

20,73

26,88

28,59

29,50

29,88

29,28

25,75

23,47

20,75

15,18

9,73

1,73

1,28
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Com es pot veure a la taula anterior, el coeficient de seguretat en qualsevol dels
escenaris analitzats davant la bolcada de qualsevol dels blocs de la presa és molt
elevat, excepte en els extrems laterals (blocs d'estrep) en els que davant la
hipòtesi de subpressió total (assumint que no funcionen els drenatges i que la
subpressió segueix una llei triangular), tant per l'embassament a cota de NMN com
NAE, si bé són de l'ordre d'un 30% més reduïts per a aquest últim escenari. Això
és degut al fet que per a aquests blocs, a més de la cohesió i l'encastament
respecte dels blocs contigus, té especial importància l'encastament amb la roca
on rau la presa, aspectes que han estat obviats en el càlcul per simplificar-alhora
que es obtenen resultats més conservadors. Per tant no es considera preocupant
el resultat obtingut en els blocs extrems.

Les taules següents presenten els paràmetres de càlcul, dimensions de
l'estructura i determinació del pes de cada bloc.
Tabla 5. Paràmetres de càlcul desembre Mola Truncada
Constants i paràmetres de càlcul
Densitat aigua

ρa [Kg/m3]

Densitat Formigó

ρh [Kg/m3]

Nivell explotació

NMN [m]

158.50

Coronació / Nivell avinguda

NAE [m]

160.00

C [m]

2.00

µ

0.75

Ample Coronació
Coeficient de Fregament
Secció galeria

Novament queda de manifest la importància de comptar amb una xarxa de
drenatge eficient.

Distància Drens a parament

2.2 ESTUDI D ESTABILITAT DEL DIC MOLA TRUNCADA
Aplicant els mateixos conceptes, formulacions, hipòtesis i limitacions considerats
per a l'anàlisi de l'estabilitat de la presa principal, abans explicats, s'analitza
l'estabilitat del dic de formigó de la Mola Truncada.
Respecte de la geometria d'aquest dic es disposa poca informació de detall, a més
de resultar contradictòria entre alguns documents. Finalment es va considerar la
definició geomètrica per a la secció central inclosa en la Segona Revisió de la
Seguretat, complementat amb dades obtingudes a partir de la visita de camp.

C

n=NMN
o NAE

d [m]

2300.00

0.00
1.00

Tabla 6. Geometria per bloc
Dades geomètrics per bloc

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Parament aigües
avall (H:V)

t [m/m]

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Alçada mitjana

Hm [m]

6.40

6.60

6.60

7.00

6.60

6.60

6.40

Am [m]

4.70

5.20

5.20

7.60

5.20

5.20

4.70

Longitud bloc

L [m]

10.00

10.00

10.00

11.80

10.00

10.00

10.00

Cota contacte

CC [m]

153.60

153.40

153.40

153.00

153.40

153.40

153.60

Alçada trapezi
superior

Ht [m]

2.60

4.30

4.30

5.00

4.30

4.30

2.60

Secció
transversal bruta

S [m2]

24.07

23.33

23.33

28.95

23.33

23.33

24.07

Pes bloc

P [Tm]

577.78

560.00

560.00

819.86

560.00

560.00

577.78

Ample mig en
contacte

2.2.1 Càlcul d’estabilitat al lliscament

H

h

Smedia [m2]

1000.00

La taula següent mostra els valors de les forces d'empenta i subpressió, aquesta
última segons les dues hipòtesis considerades (subpressió 100%, i drenatge
eficient) i els dos escenaris analitzats (NMN i NAE).

d
Am

Figura 8. Geometria de blocs simplificada a partir de la secció tipus del dic de la
Mola Truncada
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Tabla 8. Càlculs estabilitat a la bolcada dic de La Mola Truncada

Tabla 7. Càlculs estabilitat al lliscament dic de La Mola Truncada
Càlculs amb llei triangular

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Càlculs amb llei triangular
Coeficient de
Seguretat (NMN)
Coeficient de
Seguretat (NAE)

Força empenta (NMN)

FE [Tm]

120.05

130.05

130.05

178.48

130.05

130.05

120.05

Força subpresió (NMN)

FS [Tm]

115.15

132.60

132.60

246.62

132.60

132.60

115.15

FR [Tm]

346.97

330.31

330.31

443.32

330.31

330.31

355.97

CNMN

2.89

2.54

2.54

2.48

2.54

2.54

2.97

Força empenta (NAE)

FE [Tm]

204.80

217.80

217.80

289.10

217.80

217.80

204.80

Força subpresió (NAE)

FS [Tm]

150.40

171.60

171.60

313.88

171.60

171.60

150.40

FR [Tm]

320.53

291.30

291.30

379.49

291.30

291.30

320.53

CNAE

1.57

1.34

1.34

1.31

1.34

1.34

1.57

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Força Fregament
(NMN)
Coeficient de
Seguretat (NMN)

Força Fregament
(NAE)
Coeficient de
Seguretat (NAE)

Càlculs amb Drenatge eficient
Força empenta (NMN)

FE [Tm]

120.05

130.05

130.05

178.48

130.05

130.05

120.05

Força subpresió (NMN)

FS [Tm]

5.47

6.12

6.12

8.80

6.12

6.12

5.47

FR [Tm]

438.23

425.17

425.17

621.68

425.17

425.17

438.23

CNMN

3.65

3.27

3.27

3.48

3.27

3.27

3.65

Força empenta (NAE)

FE [Tm]

204.80

217.80

217.80

289.10

217.80

217.80

204.80

Força subpresió (NAE)

FS [Tm]

7.15

7.92

7.92

11.20

7.92

7.92

7.15

FR [Tm]

443.33

430.40

430.40

628.18

430.40

430.40

443.33

CNAE

2.16

1.98

1.98

2.17

1.98

1.98

2.16

Força Fregament
(NMN)
Coeficient de
Seguretat (NMN)

Força Fregament
(NAE)
Coeficient de
Seguretat (NAE)

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

CNMN

4.34

4.96

4.96

7.51

4.96

4.96

4.34

CNAE

2.66

3.15

3.15

5.23

3.15

3.15

2.66

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

CNMN

11.35

13.95

13.95

31.85

13.95

13.95

11.35

CNAE

5.19

6.57

6.57

15.93

6.57

6.57

5.19

Càlculs amb Drenatge eficient
Coeficient de
Seguretat (NMN)
Coeficient de
Seguretat (NAE)

Novament, per a totes les hipòtesis i escenaris, els blocs resulten estables enfront
a la bolcada amb elevats coeficients de seguretat. La variació observada entre els
coeficients de seguretat és similar a l'observat per al lliscament, però, en passar
de la hipòtesi de subpressió total a l'altra, els coeficients es dupliquen.

La manca d'una xarxa de drenatge eficient en el dic de Mola Truncada indicaria
que s'ha de considerar la hipòtesi de supressió total. En qualsevol cas, per a totes
les hipòtesis i escenaris, els blocs resulten estables enfront del lliscament.
En pujar el nivell de l'embassament de NMN i NAE els coeficients de seguretat es
redueixen en un 40 a 50%. No obstant això, la diferència en relació amb l'altra
hipòtesi no és tan elevada, en passar de la hipòtesi de subpressió total a drenatge
eficient, la diferència és de l'ordre del 20%.
2.2.2 Càlcul d’estabilitat a la bolcada
Anàlogament al càlcul de l'estabilitat de la presa de Darnius Boadella i partint de
les forces calculades en l'apartat anterior, es van determinar els corresponents
coeficients de seguretat.
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1. OBJETIU I CRITERIS DE DISENY
A continuació es defineix la solució projectada per millorar l'auscultació de la presa
de Darnius Boadella i els dics de tancament de Mola Truncada i Fangots.
L'objectiu a aconseguir és disposar d'un sistema d'auscultació, amb el qual
monitoritzar les magnituds més importants que influeixen en el comportament de
la presa, de manera que l'enginyer encarregat de la seva explotació pugui
disposar, de totes les dades obtingudes en el temps per poder revisar-los,
presentar-los i relacionar-los de manera que es detecti qualsevol anomalia que
pogués sorgir i seguir la seva evolució amb fiabilitat i rapidesa, tant des de la presa
com des del centre de control a l'Agència Catalana de l'Aigua.
La instrumentació proposta té per objecte comprovar, de manera automàtica, si el
comportament de la presa és normal o, per contra, s'ha presentat alguna anomalia
que pugui posar en perill la seva funcionalitat o seguretat i, si és possible, en quina
zona es produeix la pertorbació.
Amb els equips col·locats es podrà efectuar un seguiment continu i precís de les
principals magnituds que afecten el comportament de la presa i el seu entorn, de
manera que puguin executar-se qualsevol tipus de mesures correctores que fossin
necessàries i comprovar la seva efectivitat posterior. Alhora, per mitjà del sistema
d'auscultació instal·lat, es podrà obtenir una valuosa informació per al
desenvolupament d'informes anuals de comportament, pel que fa al coneixement
de l'evolució de paràmetres com ara subpressions, desplaçaments, moviments
deguts a la càrrega hidrostàtica, filtracions , etc.
Els criteris de disseny seguits per definir el nombre, tipus i distribució dels equips
a col·locar han estat:
•

•

Considerar la presa com un conjunt únic, constituït per estructura i
fonamentació, estudiant especialment aquells punts en què la qualitat del
terreny, les sol·licitacions o qualsevol característica concreta així ho
aconsellin. Per això, s'han distribuït els equips de manera que proporcionin
la informació més completa possible sobre el comportament de les zones
més significatives del conjunt.
Controlar adequadament els moviments en les juntes de construcció
transversals, davant les diferents sol·licitacions actuants sobre l'estructura.

•

La comprovació de l'estabilitat de la presa i del seu comportament ha de
seguir verificant durant tota la fase d'explotació, per a això es presta
especial atenció al control de moviments interns i en coronació ia les
magnituds hidràuliques (subpressions en fonament i comportament de les
filtracions)

L'obra civil associada per a la instal·lació dels equips d'instrumentació serà molt
important, sobretot pel que fa als trepants necessaris per col·locar equips com
piezòmetres, i l'ancoratge dels pèndols inversos, .A causa al transport de
maquinària i el seu emplaçament en els punts de perforació de la presa. Així
mateix s'ha de tenir cura de la instal·lació de bases topogràfiques, picant el formigó
per a deixar les arquetes enrasades amb la superfície i construir els pilars per a
les bases de teodolit.
Finalment, i una vegada efectuada la instal·lació dels equips d'instrumentació en
la presa, es procedirà a la posada en marxa de l'automatització i de la formació
del personal d'explotació de la presa, donant les Instruccions necessàries per al
seu funcionament i manteniment posterior.
En els plànols es detalla la situació dels equips d'instrumentació a col·locar, amb
cotes i distàncies de referència aproximades que, en qualsevol cas, han de fixarse durant el replantejament previ i adaptar després a les circumstàncies concretes
del desenvolupament de l'obra.
En els següents apartats es descriuen les característiques, nombre i situació
aproximada dels equips d'auscultació proposats per al control de la presa de
Darnius Boadella i els dics de tancament de Mola Truncada i Fangots.

2. MILLORA DE LA XARXA GEODÈSICA
La presa de Darnius Boadella, així com el dic de Fangots, disposen d'una xarxa
d'anivellament i col·limació materialitzada per pilars fixos i arquetes enrasades
amb el camí de coronació on s'allotgen els punts d'anivellament i les bases de
suport de l'equip de col·limació.
Un dels pilars, el que es comparteix per a realitzar la col·limació de la presa i dic,
es troba a l'estrep esquerre de la presa principal i / o estrep dret del dic, en una
zona que no es pot considerar fixa, de manera que els moviments que s'obtenen
en l'actualitat al realitzar les colimaciones són relatius respecte al moviment
d'aquest pilar.
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Es pretén per tant redissenyar les xarxes de col·limació, col·locant les fites fora de
la presa i estreps, per tal que es puguin considerar fixos, i ubicar les arquetes de
la presa en l'eix del camí de coronació per obtenir els moviments reals del cos de
presa.

tant estacionar com alinear. Al mirador que hi ha al estrep dret de la presa es
col·locarà la fita d'alineació. Està ubicació si bé no és la més desitjable, a causa
del angle vertical que genera en l'alineació, és l'única ubicació possible atès que
la presa es troba estreps contra aquesta zona rocosa.

Els pilars es dotaran de protecció tèrmica mitjançant un cilindre concèntric al pilar
que generi una càmera d'aire. Aquests fites disposaran d'una placa a la part
superior amb centrat forçós per a la col·locació de l'equip de treball, teodolit o
estació total, i una tapa superior amb cadenat. A més els pilars es protegiran
mecànicament mitjançant una estructura mecànica per evitar que siguin danyats,
on hi hagi risc per tràfic de vehicles.

Un cop executats les fites es replantegessin les arquetes, les quals estaran en
l'alineació que generen les dues fites i en el centre de cada bloc.
La ubicació d'aquests pilars la podem veure a la següent imatge:

Figura 1. Proteccions en pilars
Les arquetes es col·locaran amb la tapa enrasada amb el camí de coronació,
disposant d'una junta que eviti l'entrada d'aigua a l'interior. En el seu interior es
col·locarà un punt d'anivellament amb cap esfèrica, el qual tindrà un radi lliure de
50mm per poder col·locar correctament la mira d'anivellament, així com la base
de suport de l'equip de col·limació. Tant el punt d'anivellament com la base de
col·limació es fixaran fermament al cos de presa, mitjançant fixació química amb
una longitud mínima de 30 cm. El terra de l'arqueta quedarà correctament finalitzat
de manera que permeti la seva fàcil neteja i manteniment.
2.1 PRESA DARNIUS BOADELLA

Figura 2. Ubicació pilars xarxa geodèsica presa Darnius Boadella
Perquè hi hagi visibilitat entre les fites s'haurà desbrossar i tallar els arbres
necessaris.
2.2 DIC FANGOTS
Per a la col·limació del dic de Fangots es mantindrà el pilar principal o de treball,
situat a prop de l'edifici de les oficines. Aquest pilar s'haurà de dotar de protecció
tèrmica i mecànica. En el vessant dreta es realitzarà un nou pilar, tal com es pot
veure a la següent imatge.

Els pilars per a realitzar la col·limació en la presa de Darnius Boadella seran de
nova construcció, ja que cap dels dos actuals és vàlid, tant per la ubicació dels
pilars com per la nova situació de les arquetes.
Es col·locarà una fita en la zona d'accés a la presa, pròxim a l'edifici de les oficines,
que considerarem com a fita principal o de treball, si bé les dues fites permetran
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Tabla 1. Pilars de col·limació
Pilar

Norte (ETRS89)

Este (ETRS89)

Cota (ETRS89)

NBT-2

4687857.00 m

486443.00 m

159 m

NBT-3

4687472.00 m

486260.00 m

172 m

NBT-4

4687516.00 m

486190.00 m

176 m

Durant el replanteig dels punts en camp, es determinaran els arbres a tallar que
impedeixin la visió directa, així com altres inconvenients.

Figura 3. Ubicació pilars xarxa geodèsica dic Els Fangots
Atès que les arquetes es mantindran per a la col·limació del dic, el pilar a realitzar
haurà d'ubicar en la línia que descriu la fita principal i arquetes, per la qual cosa
requerirà d'un rigorós replanteig, a més de treballs de desbrossament per permetre
tenir vista directa entre pilars.
2.3 TREBALLS A REALITZAR
D'aquesta manera, els treballs a realitzar per adequar les xarxes d'observacions
geodèsiques són:
Pilars de col·limació
-

-

Reparació del pilar BT-1: a fi de mitigar l'acció tèrmica, es cobrirà un tub
de polièster reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 300 mm, concèntric
amb el pilar, de tal manera que quedi una cambra d'aire de 25mm voltant
de la fita (diàmetre 250mm). Aquest espai s'omple d'escuma de poliuretà
en la part superior i de realitzen petits trepants a la base per evacuar l'aigua
que pugui filtrar-se. Es dotarà de protecció mecànica.
Construcció de 3 pilars: Per obtenir millors resultats en la col·limació, es
construiran 3 nous pilars, en les següents coordenades:

Els pilars s'aixecaran sobre una fonamentació de formigó armat, de 150x150 cm i
profunditat de 90 cm, que quedarà elevada sobre el terreny natural 10 cm, evitant
així l'acumulació d'aigua. El pilar, cilíndric i de 120 cm d'alçada, amb un diàmetre
de 250 mm, també de formigó armat, amb un tub envoltant cilíndric de PVC o
PRFV de diàmetre 350 mm, que forma una cambra d'aire que ajuda a donar-li
estabilitat tèrmica. El tub exterior disposarà de forats a la base per a sortida d'aigua
i circulació d'aire. A la part superior del pilar es col·locarà una plataforma centrat
forçós amb rosca 5/8 "i corretges d'amarratge al pilar, fabricada en alumini o acer
inoxidable. El conjunt disposarà d'una tapa superior que protegirà el centrat forçós
i evitarà l'entrada d'aigua a la cambra.
En el pilar NBT-2, es dotarà d'una protecció perimetral amb tub d'acer de diàmetre
100mm, per evitar l'impacte de vehicles.
Amb aquesta nova geometria, la col·limació de la presa es realitzarà estacionant
en NBT-2 i alineat a NBT-4. La col·limació del dic Els Fangots, es realitzarà
estacionant en BT-1 i alineant amb NBT-3.
Trasllat de punts de col·limació i anivellament a l'eix de presa
Sobre l'eix de la presa principal (eix del vial) es realitzaran unes arquetes
estanques de 20x20x10 cm, amb tapa resistent al pas de vehicles, en les quals
s'instal·laran els nous punts d'anivellament (clau amb cap esfèrica) i els de
col·limació. El replanteig de la posició de cada arqueta es farà a través del pilar
d'estacionament, NBT-2, alineant contra el pilar NBT-4, per assegurar la linealitat
i la visibilitat de tots els punts. Els ancoratges es fixaran amb resina química.
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3. AMPLIACIÓ DE LA XARXA SISMICA
La presa de Darnius Boadella disposa actualment de dos equips per a control
sísmic, instal·lats en la presa. Aquests equips actualment no disposen de
programari de control o supervisió, si bé els equips estan en bon estat de
funcionament.
Es pretén augmentar la xarxa sísmica per tenir un millor control sísmic i poder
analitzar el comportament de la presa davant un sisme, a més d'instal·lar i
configurar un programari de control i supervisió al PC de control ubicat a les
oficines de la presa.
Per a un correcte control sísmic de la presa es disposarà una xarxa formada per
4 equips:
•

2 sensors a la galeria superior G1, un d'existent a la intersecció de l'eix del
riu amb la galeria, un altre de nova instal·lació a la zona de l'estrep
esquerre, en el bloc B-1

•

1 sensor existent a la base de presa o fonament a la galeria G3

•

1 sensor en roca natural, fora de presa sense afecció de l'embassament
que s'instal·larà al costat del nou pilar de topografia NBT-2.

Tots els equips han de comunicar amb l'ordinador de la sala de control mitjançant
fibra òptica.

Les dues noves estacions sísmiques a instal·lar comptaran amb les següents
característiques:
•

Sensor intern triaxial de acceleració MEMS, +-4g

•

4 GB de memòria en targeta SD

•

Resolució: 24Bit

•

Unitat de alimentació externa amb convertidor AC/DC

•

Fibra Òptica amb connectores ST

•

Humitat: 0 - 100% de humitat relativa sense condensació

•

Temperatura de funcionament: -20 °C fins 50 °C

•

Tot l'equip integrat en una carcassa d'alumini, IP66

•

Bateria interna

•

Software EAW Light per a la visualització de dades, via web browser

•

Selecció entre distintes rangs de freqüència d’adquisició

•

Filtres analògics y digitals

•

3 canals de adquisició

•

Configuració de triggers

•

Dimensiones: 330 x 203 x 110 mm

Per realitzar la instal·lació dels ancoratges a paraments seran realitzats segons
instruccions del fabricant, emprant per a això les plaques d'ancoratge i perns que
es subministren amb els equips. A més la comunicació s'establirà mitjançant cable
de fibra òptica ajustada exterior OM3 LSZH 50/125 i 6 venes, amb recobriment
antirosegadors i certificació per reflectometria. S'instal·larà un switch Lan FO per
a l'ordinador de control. La transmissió de dades dels equips existents es durà
també a través de fibra, mitjançant convertidors rs232 a FO i connexió al switch.

Figura 4. Esquema de instal·lació de sensors sísmics en presa Darnius Boadella

Per a la sincronització dels senyals serà instal·lat un kit GPS, compost per antena
i receptor, que serà instal·lat a les oficines de control.
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A l'ordinador de control s'instal·larà el programa AEW light, o similar però
compatible amb els equips existents i els nous a instal·lar, amb configuració de
tots els sensors, per a visualització i alertes. Seran configurats els dos equips ja
existents i els dos nous a instal·lar. També serà instal·lat un programa de
postprocés tipus VIEW2002 per a tractament de senyals.

modificar injectant el sondeig i deixant-lo a 60 cm aproximadament de profunditat
respecte a la galeria general G3 o galeria de fonament . Per tant els moviments
que s'obtenen amb els pèndols, amb l'ancoratge actual dels mateixos, són
moviments relatius de cada base respecte al punt inferior de la presa, però no es
poden considerar absoluts.
Es pretén, dins de les obres de millora i automatització de la presa de Darnius
Boadella, automatitzar les bases superiors i realitzar un ancoratge profund dels
pèndols, a una profunditat aproximada de 20 m des de la galeria G3, el que
significa un ancoratge a 15 m de profunditat sota el contacte.
Per realitzar un nou ancoratge dels pèndols, a una profunditat sota el contacte de
15 m, es realitzarà un sondeig realitzant un embroquetat en el trepant de
l'ancoratge actual, per al que prèviament es desmuntarà el fil d'acer. La perforació
es farà a rotació amb extracció de testimoni, encamisat i de diàmetre 300 mm per
tal de garantir la verticalitat i una el·lipse útil de 100 mm en cada eix com a mínim
després de la instal·lació completa del pèndol.

Figura 5. Esquema de cablejat i interconnexió dels sensors sísmics
Els equips a instal·lar seran:
•

AC_G1B0: S'instal·larà a la galeria 1, a la zona de roca

•

AC_Ext, serà instal·lat en el pilar NBT-02, en un armari envoltant de
PRFV, i des del qual es realitzarà una canalització soterrada fins a la
caseta de control.

Després de la finalització del sondeig, que haurà d'anar replantejant cada 3-5 m
per comprovar la verticalitat, es realitzarà l'ancoratge del pèndol replantejant
l'ancoratge perquè aquest quedi situat en el punt correcte. Després de
l'enduriment de l'ancoratge es muntarà el pèndol, fixant al flotador i donant-li la
tensió necessària.
El procediment d'execució dels pèndols serà el següent:

4. ADEQUACIÓ DE L’ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS
PÈNDOLS
La presa de Darnius Boadella disposa de dos pèndols inversos col·locats en els
pous de juntes, entre els blocs 7-8 i 10-1. La caldereria, recipient d'aigua i flotador,

- Perforació d'un trepant guia des galeria amb diàmetre HQ (96mm),
extracció contínua de testimoni. Cada 3-5m de perforació control de la
verticalitat i injecció i reperforació si es registra un desviament.
- Aixecament de testimoni i prolongació de 5m si hi ha algun dubte sobre
la competència de la roca a la zona d'ancoratge.
- Recreixement de la perforació pilot en fases successives fins a aconseguir
un diàmetre final de 250 o 300 mm. en funció del control de la verticalitat.

que garanteixen el correcte funcionament del pèndol, estan en tots dos pèndols a
la galeria G1, la de major cota. En cada galeria es disposa d'una planxeta manual,
estant també totes elles en bon estat de conservació i manteniment.
L'ancoratge de tots dos pèndols es trobaven, originàriament, a 15 m de profunditat
aproximadament, tot i que després d'uns treballs a la presa, l'ancoratge es va

- Col·locació dins de la perforació recrescuda del tub de revestiment i nou
control de la verticalitat.
- Injecció dels 4 m més profunds de la perforació corresponents a
l'ancoratge del tub de revestiment i control de la verticalitat.
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- Injecció de la beina. Control de la verticalitat.

Les característiques dels equips a instal·lar seran les següents:

- Instal·lació de l'ancoratge de l'instrument.

•

Sensor amb tecnologia CCD, sense contacte amb el cable

- Muntatge del pèndol

•

Rang: X = 50mm I = 50mm

•

Resolució: 0.01mm

•

Precisió: 0,01mm

•

Sortida analògica: 4-20mA

•

Alimentació: 24v en corrent continu

•

Display incorporat

•

Carcassa amb tapa llum i suport en acer inoxidable 304

Per realitzar l'automatització s'instal·laran sensors òptics, sense contacte, que
permetran determinar el desplaçament de fil. El telecoordinòmetre serà 2D, amb
lectura de moviment en 2 eixos (X i Y). Per a la instal·lació s'instal·larà el suport
del telecoordinòmetre realitzat en acer inoxidable amb capacitat de moviment en
les dues direccions per tal de poder centrar-lo correctament, així com col·locar els
eixos

coincidents

amb

els

desplaçaments

radial

i

tangencial.

Els

telecoordinòmetres no interferiran en la lectura manual amb les planxetes actuals,
podent ser possible que aquestes planxetes s'hagin de moure per disposar d'espai
en algun dels pèndols. Les bases a automatitzar són les denominades PI_G1B11
i PI_G1B7.

5. XARXA DE PIEZOMETRIA
Actualment la presa de Darnius Boadella y el dic de Fangots no disposan de cap
xarxa de control de subpressions.
L'establiment d'una xarxa de piezometria ens permetrà obtenir informació vital en
relació a la llei de subpressions al mapa de contacte presa-fonament de cara a
controlar la seva evolució i analitzar l'estabilitat al lliscament de la presa.
Per a l'obtenció de dades contínues, es proposa la instal·lació d'una sèrie de
piezòmetres de corda vibrant, connectats a un registrador de dades configurable,
que transmetrà les dades a les oficines centrals de l'Agència Catalana de l’Aigua
on es parametritzaran i analitzaran, generant una base de dades històrica que
permetrà realitzar un correcte seguiment del comportament de la presa.
5.1 PRESA DARNIUS BOADELLA
La presa de Darnius Boadella disposa d'una pantalla d'impermeabilització i d'una
xarxa de drenatge, la qual està en estudi per rehabilitar, però no es disposa d'una
xarxa piezomètrica que permeti comprovar que les dues xarxes anteriors treballen
correctament. És per tant que es pretén executar una xarxa piezomètrica en la
presa de Darnius Boadella per poder conèixer les subpressions i per tant
l'estabilitat de la mateixa.
Figura 6. Esquema pèndol invers
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La xarxa piezomètrica haurà d'estar sempre protegida, aigües avall, de la pantalla
d'impermeabilització i de la xarxa de drenatge. El conjunt format per la pantalla
d'impermeabilització i xarxa de drenatge pretén tallar la subpressió a la base de la
presa, contacte formigó roca, reduint-la a 1/3 de l'alçada de l'embassament al
mapa de la xarxa de drenatge. Per aquest motiu la pantalla d'impermeabilització
es troba aigües amunt i és més profunda, la xarxa de drenatge es troba més aigües
avall i és més curta i la xarxa piezomètrica es troba aigües avall d'aquesta última.

Al Annex 7 Estudi d'Estabilitat, es justifica que la presa de Darnius Boadella és
estable amb reducció de la pressió per drenatge efectiu.
La xarxa piezomètrica que es pretén instal·lar en la presa de Darnius Boadella
estarà composta de sensors de corda vibrant, col·locats en el fonament i
centralitzats en caixa de lectura manual, a més de incorporar-se a l'automatització
de l'auscultació existent. En el cas de Darnius Boadella s'ha decidit que la
instal·lació dels piezòmetres sigui a una profunditat de 10 m sota el contacte
formigó roca, disposant d'un filtre de sorra i segellat del sondeig d'instal·lació amb
beurada de ciment.
Els piezòmetres de corda vibrant, de la mateixa manera que la resta d'equips
basats en aquesta tecnologia, tenen les següents avantatges davant d'altres
tecnologies:
•

Estabilitat a llarg termini

•

Permet llargues longituds de cable

•

Vida útil llarga i fiable

•

Protecció contra sobretensions

•

Sensor de temperatura incorporat

•

Segellat hermètic

Els sensors a instal·lar tindran les següents característiques:

Figura 7. Esquema pantalla impermeabilització, i xarxes de drenatge i
piezometria
Per tant podem dir que la pantalla d'impermeabilització té la funció d'evitar que
l'aigua de l'embassament circuli per sota de la presa, però atès que és altament
probable que la circulació no es talli de forma completa, s'executa la xarxa de
drenatge la funció és drenar aquesta aigua que ha traspassat la pantalla
d'impermeabilització. La xarxa piezomètrica únicament té una funció de control,
permetent conèixer la subpressió o empenta vertical a què està sotmesa la presa.

•

Rang de treball de 0 a 170kPA

•

Sobrecàrrega fins 2xEscalaCompleta

•

Sensibilitat 0,025% FS

•

Precisió: 0.25% FS

•

Rang freqüències 2250-3000Hz

•

Aïllament <50Mohm

•

Fabricats en acer inoxidable
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•

Filtre LAE, porus 40-50 micròmetres

•

Cable amb coberta de PVC, encastat en equip

•

Certificat de calibratge

Els càlculs d'estabilitat de la presa, sota la hipòtesi de reducció de subpressió a
1/3 per drenatge eficient, hipòtesi basada en la millora de la xarxa de drenatge que
s'està projectant i s'executarà en breu, posa de manifest que cap bloc es troba
compromès per subpressions. D'aquesta manera s'ha decidit col·locar un
piezòmetre en el centre de cada bloc per tenir un control i monitorització de les
subpressions, excepte en els blocs centrals que s'augmentarà el control instal·lant
2 piezòmetres per bloc i en el central 3 piezòmetres en ventall. D'aquesta manera,
els piezòmetres proposats són:
•

•

Un piezòmetre per bloc, al centre longitudinal, instal·lat aigües avall de la
xarxa de drenatge:
o

Galeria 1: B2 y B14

o

Galeria 2: B4 y B13

o

Galeria 3: B6, B7, B11 y B12

Després de la presa de la lectura inicial es procedirà a la col·locació del sensor en
el punt de lectura, per a això s'introdueix el sensor per la boca del trepant fins que
arribi al final del mateix, aixecant 20 cm. S'omplirà amb sorra filtrant fins assegurar
que l'equip ha quedat encastat, per o que el filtre de sorra serà de 75 cms aprox.
A continuació es segella el trepant, amb beurada de ciment en proporció 0.5: 1,
amb cura de no danyar el cable del sensor i protegint amb un tub d'acer inoxidable
des de la boca del sondeig fins la paret lateral, on es col·locarà una caixa de PVC,
on es embornarà amb la mànega de camp que portarà el senyal a la central de
lectura.

Dues piezòmetres per bloc, a 1/3 de la longitud del bloc des de cadascuna
de les juntes del bloc i instal·lats aigües avall de la xarxa de drenatge:
o

•

Un cop realitzats els sondejos es col·locaran els sensors en el sondeig, realitzant
prèviament la lectura inicial amb l'equip a la galeria al peu del sondeig. Aquesta
lectura serà la lectura origen per realitzar els càlculs de pressió, juntament amb
les constants de calibratge que recolliran les fitxes tècniques. Aquesta lectura es
realitzarà en el moment de la instal·lació, realitzant-se una mesura inicial i una
altra després de 15 minuts per comprovar l'estabilitat de la mateixa. En cas que la
mesura no sigui estable, s'esperarà a l'estabilització de la mateixa.

Galeria 3: B8 y B10

Tres piezòmetres en ventall, un aigües amunt i dues aigües avall de la
xarxa de drenatge, al centre del bloc central:
o

Galeria 3: B9

Per a la instal·lació dels piezòmetres de corda vibrant serà necessari executar una
sèrie de perforacions en les seccions ja indicades, des de les tres galeries de la
presa. A cada secció s'executaran els trepants descrits i que poden apreciar-se en
els plànols adjunts, bé verticals o amb la inclinació adequada per quedar per sota
del contacte, a 10 m, i darrere de la pantalla de drenatge de la presa. Els sondejos
es realitzaran a rotació amb recuperació de testimoni, guardant els testimonis
correctament ordenats i etiquetats en caixes porta testimonis.
Figura 8. Esquema instal·lació piezòmetre corda vibrant
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D'aquesta manera, els piezòmetres i sondejos a realitzar a Darnius Boadella, són
els que es recullen en la següent taula:
Tabla 2. Xarxa piezometria presa Darnius Boadella
Cota Boca

Angle

Perforació en

Perforació

Cota

Longitud

sondeig

perforació

formigó

en roca

instal·lació

perforació

(aprox.)

(α)

(vertical)

(vertical)

(aprox.)

(inclinada)

Pz1B2

143,65

10

2,8

10

130,85

13,00

1/2 bloc

Pz1B14

143,65

10

5,35

10

128,3

15,59

1/2 bloc

Pz2B4

128,47

10

1,05

10

117,42

11,22

1/2 bloc

Pz2B13

128,45

10

3,86

10

114,59

14,07

1/2 bloc

Pz3 B6

112,7

10

1

10

101,7

11,17

1/2 bloc

Pz3B12

113,66

10

1

10

102,66

11,17

1/2 bloc

Pz3B7

113

10

2,96

10

100,04

13,16

1/2 bloc

Pz3B11

113,63

10

4,92

10

98,71

15,15

1/2 bloc

Pz3B8-1

113,2

10

4,44

10

98,76

14,66

1/3 bloc

Pz3B8-2

113,2

10

4,44

10

98,76

14,66

2/3 bloc

Pz3B10-1

113,55

10

8,6

10

94,95

18,89

1/3 bloc

Pz3B10-2

113,55

10

8,6

10

94,95

18,89

2/3 bloc

Pz3B9-1

113,46

10

10,76

10

92,7

21,08

1/2 bloc

Pz3B9-2

113,46

20

10,76

10

92,7

22,09

1/2 bloc

Pz3B9-3

113,46

30

10,76

10

92,7

23,97

1/2 bloc

Piezòmetre

5.2 DIC DE FANGOTS
El dic de Fangots és un dic de materials solts amb una pantalla
d'impermeabilització.
Es pretén instal·lar dues piezòmetres en el dic, repartits de manera equidistant
entre les dues marges, per conèixer l'estat de la pantalla, ja que ens permetran
conèixer si hi ha circulació d'aigua en els punts d'instal·lació.
La instal·lació d'aquests piezòmetres serà similar a la que es realitzarà a la presa,
realitzant-se un sondeig des del camí de coronació fins al fonament, on es
col·locarà el sensor, ja que el sensor no ha d'estar per sota del fonament, a
diferència de la presa, ja que el que interessa és veure l'aigua que circula aigües
avall del nucli de formigó i podria comprometre el dic.

Situació

Piexòmetre

Figura 9. Esquema instal·lació piezòmetre corda vibrant
En aquest cas el senyal dels dos piezòmetres es portaran a l'interior de la galeria
del dic mitjançant una canalització en tub metàl·lic pel parament d'aigües avall,
fins arribar a la porta d'entrada a la galeria, on es col·locarà una caixa de PVC per
realitzar la de connexió amb la mànega que portarà el senyal fins a la central de
lectura manual, i d'allí a l'automatització.
Per instal·lació dels dos piezòmetres es realitzarà un sondeig a rotació des
coronació fins al fonament, 50 cm per sobre d'aquest. Després de realitzar el
sondeig es col·locarà el sensor, seguint el mateix procediment que el descrit per
a la presa. Per finalitzar es col·locarà el filtre de sorra i se segellarà el sondeig amb
beurada de ciment.

6. SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES TRIDIMENSIONALS
La presa de Boadella disposa de control tridimensional en juntes entre blocs
contigus, que permeten conèixer els moviments, ortogonals entre si, d'obertura,
lliscament i cisallament. La instrumentació instal·lada, totalment operativa i en bon
estat de conservació, està dissenyada per a lectura manual i no permet
instrumentar per a la seva automatització.
Per tenir una monitorització en temps real i un major control de la seguretat de la
presa, es pretén automatitzar els moviments d'obertura-tancament a les juntes
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indicadors de Escenari 0 recollides en el pla d'emergències, que són les següents:
JE-G1J04, JE-G1J10 , JE-G1J11, JE-G2J05, JE-G2J12, JE-G3J08, JE-G4J09.
Sensor obertura

Per a l'automatització de les juntes s'ha decidit instal·lar sensors de tecnologia de
corda vibrant, per la seva robustesa, fiabilitat i resistència a les sobretensions. Per
realitzar la instal·lació d'aquests sensors en les juntes seleccionades s'hauran
d'instal·lar les ferramentes necessaris en les juntes, realitzats en acer inoxidable,
de forma precisa per tal de mantenir la ortogonalitat amb la junta i paral·lel al pla
vertical que descriuen els blocs, per que el moviment que proporcioni el sensor no
tingui component de lliscament o cisallament.
Els sensors seran IP68, amb cos d'acer inoxidable i cable encastat, evitant així
connectors. La unió del cable del sensor amb la mànega de camp que portarà el
senyal a l'automatització, passant per una central de lectura manual, es farà en
una caixa IP 66 fixada a l'hastial amb borns i cable de terra. El sensor a instal·lar
haurà de disposar de les següents característiques:
•

Rang: 0-25mm

•

Precisió: 0.5% FS

•

Freqüències: 1500-2800 Hz

•

Termistor incorporat

•

Protecció IP68

•

Cable amb coberta de PVC

Figura 10. Esquema sensor de desplaçament de juntes

S'instal·laran teuladells a dues aigües, d'inserció en el parament i segellat, sobre
les juntes a automatitzar per evitar la caiguda d'aigua o calcificacions sobre els
sensors.
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1. INTRODUCCIÓ
Les principals actuacions projectades inclouen:
•

Millora dels sistemes d'anivellament i col·limació.

•

Ampliació de la xarxa sísmica.

•

Adequació dels ancoratges dels pèndols inversos.

•

Instal·lació de piezòmetres de corda vibrant per mesurar la subpressió en
el fonament.

•

Instal·lació de sensors de desplaçament en juntes tridimensionals.

•

L'automatització de la presa de dades de les variables de comportament
més rellevants per al seguiment de la presa i el compliment de les Normes
d'Explotació i Pla d'Emergència (aforadors totalitzadors, mesuradors de
desplaçaments de juntes tridimensionals, telecoordinómetros dels
pèndols).

2. CALCULS MECANICS I ESTRUCTURALS
2.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius Boadella i los
dics associats, concretament al cos de la presa (galeries i coronació). Els Treballs
a realitzar no afecten l'estructura de la presa ni la seva fonament.
2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT DE REALITZAR CÀLCULS
MECÀNICS I ESTRUCTURALS
Atès que les obres es realitzen a l'interior de galeries i coronació, no afectant a
l'estructura resistent de la presa ni al seu fonament. Tampoc és objecte del present
projecte el disseny d'estructures que necessitin un dimensionament geomètric i de
armadures.

En conclusió, no va ser necessària la realització de càlculs mecànics i estructurals.
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per saber si es han pogut produir moviments inesperades i no detectats en
les inspeccions.

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU
Aquest annex té per objectiu descriure les principals tasques de manteniment que
suposarà la instal·lació de la xarxa de piezometria, la ampliació de la xarxa
sísmica, y la millora de les xarxes d’anivellació i col·limació, etc.

2. MANTENIMENT SISTEMA D’AUSCULTACIÓ I AUTOMATITZACIÓ
Els protocols de manteniment descrits en aquest annex s'inclouran dins de
l'actualització de les normes d'explotació de la Presa de Darnius Boadella.

2.2 XARXA SÍSMICA
El control de la xarxa sísmica requereix un seguiment i ajust continuat de tota la
instrumentació i de tots els elements que constitueixen el sistema de transmissió i
recepció de les dades, per a això es proponent les següents tasques de control:
•

Comprovació visual del recinte de l'estació sísmica en terreny i si és
necessària neteja del mateix.

•

Inspecció visual, comprovant l'estat de neteja, i que els elements que
componen cada estació sísmica es troben fermament subjectes, així com
que no presenten deteriorament físic ni d'aïllament en les connexions,
verificar l'estat físic dels cables.

•

Comprovació anual del correcte ancoratge, fixació i orientació de l'equip.

•

Substitució de la bateria principal de l'equip cada tres anys.

•

Substitució de la pila / piles de backup de l'equip cada cinc anys.

•

Comprovar el correcte funcionament de la unitat, així com de les
comunicacions, mitjançant l'ordinador portàtil.

•

Cal verificar i, si escau, corregir l'anivellament del sismòmetre.

•

Constatar el centrat de masses en les tres components, mitjançant el
testejat de les mateixes.

•

Revisió preventiva almenys un cop l'any, per a efectuar controls in situ de
cadascuna dels elements instal·lats (instruments, fonts d'alimentació,
sistemes de protecció, etc.), de la xarxa sísmica.

2.1 XARXA GEODÈSICA
Per mantenir la seva fiabilitat al llarg del temps, es proposa com a pla de
manteniment i inspecció, tot i que les xarxes geodèsiques per les seves
característiques tendeixen a ser bastant estables, necessitaran un cert
manteniment al llarg del temps:
•

•

•

•

Inspecció periòdica de la xarxa geodèsica: es basa en una revisió visual
anual de les senyals que conformen la xarxa, efectuant inspeccions
periòdics de tots els vèrtexs, comprovant la seva permanència, estabilitat,
nivell d'alteració, etc, prenent fotografies si es produeixen canvis en els
punts inspeccionats. Quan es detecti que el nombre de punts o vèrtexs
alterats (deterioraments o desaparicions) és prou alt, es plantejarà a la
renovació dels senyals.
Els pilars es comprovarà visualment que estan inalterades, sense cops, i
que la tapa de protecció està correctament fixada. En els punts mòbils de
la presa s'han de revisar de manera periòdica les juntes de tancament de
les arquetes.
• Neteja periòdica de la xarxa geodèsica: En els pilars es netejarà la rosca
i el pla de suport. En els punts mòbils de la presa es netejarà, si cal, els
punts de suport de l'equip de col·limació sense colpejar.
• Observacions de control, tot i que les inspeccions periòdiques puguin
donar resultats positius durant llargs períodes de temps i que no calgui
realitzar operacions d'actualització per no existir alteracions o per trobar
molt poques, és recomanable realitzar observacions de control de la xarxa

2.3 PÉNDOLS INVERSOS
Per a un correcte funcionament de les pèndols, és Recomana que un cop l'any,
s'observi L'Estat de les Principals peixos que els componen: planxetes, flotadors,
seient del flotador, fil, etc.
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•

•

Inspeccions visuals periòdiques setmanals, verificant que els elements de
protecció eviten la caiguda d'aigua que podria donar-se a través dels pous
d'inspecció existents en el cos de presa, en les perforacions dels pèndols.
Comprovació de l'estat de conservació de l'estructura que suporta el
recipient on s'alberga el flotador i el dipòsit d'oli, verificació del nivell d'oli i
reposició del mateix.

Per al manteniment de la xarxa de drenatge es duran a terme les següents tasques
anualment.
•

Inspecció visual dels drens mitjançant càmeres de TV i equips de filtració
específics, que siguin capaços d'operar a certa profunditat.

•

En base a aquesta inspecció i evolució de cabals es decidirà si cal netejar
o no

•

Neteja setmanal, amb retirada de brutícia que pugui quedar recollida en els
elements de mesura i en els pous on s'allotgen els pèndols. També es
controlarà el grau de condensació en els elements de mesura, retirant la
mateixa, per evitar problemes d'oxidació i deteriorament gradual. Neteja
del telecoordinòmetre o palpadors, així com caixes d'interconnexió (si
aquesta automatitzat) amb balleta microfibres seca la part exterior i amb
drap electrostàtic l'òptic.

•

Greixatge trimestral de les planxetes de lectura manual

•

Comprovació que els elements d'ancoratge estan fermament subjectes,
verificant que el fil està tens.

•

Comprovació mensual del nivell d'aigua en el dipòsit per garantir la tensió

•

Aquesta neteja periòdica dels drens, es realitza amb bomba d'alt cabal i un
mandrí.

del fil.
•

Revisió de la inalterabilitat del flotador, comprovant que no existeix aigua
al seu interior que redueixi l'empenta al fil.

•

Comprovació mensual de funcionament amb display local.

•

Comprovació anual del perfecte funcionament de l'instrument de lectura i
el seu calibratge. Contrast anual de les dades automàtics amb les lectures
manuals per comprovar que no hi ha desviacions.

2.4 XARXA DE DRENATGE I PIEZOMETRIA
La xarxa de drenatge va patint al llarg del temps dipòsits, que impliquen la seva
menor eficàcia i poden arribar fins i tot a anul·lar, per això, anualment s'ha de
realitzar una neteja dels drens, que ha de dur-se a terme per personal
especialitzat.

El manteniment de la xarxa piezomètrica es redueix a:
•

Inspeccions visuals trimestrals, comprovant el correcte amarratge de les
fixacions i que no hi hagi pèrdues, revisant les connexions dels cables
(sense mossegades ni òxid).

•

Revisió de la caixa de interconnexió i verificar que no hi ha humitat, prensos
estrets, l'estat de la carcassa i manteniment dels terminals.

•

Manteniment de les unitats de lectura portàtils

2.5 JUNTES TRIDIMENSIONALS
•

Inspeccions visuals periòdiques de caràcter trimestral, verificant que els
elements de protecció eviten la caiguda d'aigua de filtracions que podria
donar-se a través de les juntes, i que podrien danyar la instrumentació.
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•

Neteja de calcificacions que es puguin produir en la junta.

2.8 SERVIDOR

•

Revisió trimestral de connexions i caixes de interconnexió, i correcte
amarratge de les fixacions.

•

Tarat anual i contrast de les lectures automàtiques amb les lectures
manuals

Tota la informació que es recull dels sensors mitjançant la xarxa de senyals i dades
fins al PLC, s'envia per a la seva gestió i emmagatzematge a un servidor instal·lat
a les oficines de la presa. Es recomana fer un manteniment preventiu regular
trimestral:
•

Reinici programat

•

Còpia de seguretat en unitat externa

2.6 AFORADORS
•

Inspeccions visuals periòdiques de caràcter mensual, comprovant que el
sensor no tingui brutícia a la part baixa, i verificant que les fixacions estan
correctament amarrades.

•

Calibratge i contrast anual de la lectura sensor i amb la lectura manual
mediant barra reglada.

2.7 REMOTES I CENTRALS DE LECTURA
Les remotes són els armaris col·locats en les galeries de la presa on es recullen
els senyals dels diferents sensors de forma elèctrica i es converteixen a valors
digitals, de manera que és fonamental el seu bon manteniment, ja que una fallada
en algun component crític deixaria un percentatge molt alt de senyals inoperatives.
Les centrals de lectura són armaris són centralització d'equips, on hi ha suport per
la lectura manual.
•

Inspeccions visuals periòdiques durant les operacions habituals de lectura,
revisant l'estat exterior de l'armari, que no tingui grans filtracions sobre ell,
que la porta estigui ben tancada i correctament ancorat a la paret. És
aconsellable també obrir la porta i frontal i veure que no hi ha humitats a la
part inferior de l'armari o condensació.

•

Revisió trimestral verificant l'estat, tancat i estanc, armari sense
desperfectes, comprovació del correcte amarratge de les fixacions, de
l'estat interior, remota alimentada i sense acumulació d'humitat interior.

•

Revisió visual del cablejat, sense mossegades, parts de coure a la vista,
òxids, etc.

•

Verificació de les connexions, sense cables solts ni fluixos, comprovant la
posada a terra
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1. OBJETIU I CRITERIS DE DISENY
Actualment la presa de Darnius Boadella disposa d'un sistema d'automatització
basat en una centralització dels senyals de la instrumentació existent en un armari
concentrador on es recullen els senyals en un logger de la casa comercial
Campbell i d'aquí es transmeten a les oficines centrals de l'Agència Catalana de
l'Aigua, passant per l'oficina de la presa.
Es pretén ampliar la instrumentació automatitzada, per tal de recollir la nova
instrumentació projectada. Això permetrà ampliar el control en temps real de la
presa i tenir un millor coneixement del seu comportament.
La instrumentació a incloure en l'automatització serà la següent:
•

•

Nivell d'embassament: s'incorporarà el nivell d'embassament de la presa,
ja instrumentat amb el senyal disponible a l'armari d'automatització.
Cabals drenats i filtrats: Es s'automatitzaran dels 3 aforadors totalitzadors,
els quals ja estan instrumentats i el senyal disponible a l'armari
d'automatització.

•

Moviments horitzontals: Es s'automatitzaran les bases superiors de cada
un dels dos pèndols inversos.

•

Moviments relatius entre blocs contigus: Es s'automatitzaran els
moviments d'obertura i tancament de les juntes que s'inclouen com a
indicadors de l'escenari 0 del pla d'emergència.

•

Subpressions: Es s'automatitzaran els piezòmetres instal·lats en el
fonament, tant de la presa com del dic.

A més, tal com es recull en el Annex 8 Sistema d'auscultació la presa disposarà
d'un control sísmic mitjançant 4 equips i un programari de supervisió a instal·lar a
l'oficina de la presa.
Per portar els senyals de la instrumentació fins a l'armari d'automatització
s'aprofitarà la canalització existent, i es col·locarà nova canalització on sigui
necessari.
Actualment la comunicació entre la presa i les oficines de la presa es realitza
mitjançant connexió sense fils, per la qual cosa es pretén millorar aquesta

comunicació mitjançant una estesa de fibra òptica multimode, el que permetrà
disposar d'una major fiabilitat i velocitat de transmissió, la qual cosa és necessari
per al correcte funcionament dels equips sísmics, que necessiten d'una correcta
sincronització d'hora.

2. ARQUITECTURA DE L’AUTOMATITZACIÓ
Es proposa centralitzar tots els senyals de la instrumentació de la presa, tant
l'existent com la nova a instal·lar, a la galeria superior de la presa, on ja hi ha un
armari d'automatització. Els senyals es duran fins a l'oficina mitjançant una nova
xarxa de fibra òptica i d'allà, per la xarxa existent, els senyals s'enviaran al servidor
central de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual cosa caldrà instal·lar un logger
compatible amb el sistema actual de la propietat instal·lat en altres preses.
Per poder realitzar mesures manuals de tota la instrumentació es planteja que de
forma prèvia a la connexió de la instrumentació a l'equip d'adquisició, s'instal·li una
central de lectura manual per a la instrumentació de corda vibrant.
El logger a instal·lar tindrà la funció de recollir les dades amb periodicitat horària i
realitzar una mitjana diària de les dades, que serà la mesura que enviarà, sense
parametritzar, al servidor central de l'Agència Catalana de l'Aigua, on existeix un
programari de tractament i anàlisi de dades d'auscultació.

3. CANALITZACIÓ DE SENYALS
Per portar els senyals de la instrumentació fins a la central de lectura i equip
d'adquisició de dades, es farà servir la canalització existent i s'instal·larà safata a
les zones que siguin necessari, usant els pous existents per comunicar les
galeries.
On es necessari col·locar nova canalització, aquesta serà del tipus Rejiband
sobredimensionada per a una possible futura ampliació de la instrumentació.
Les mànegues dels sensors seran contínues, sense unions ni empalmaments, des
del propi sensor fins a la caixa de centralització. Es faran servir unes mànegues
apantallades per evitar soroll entre els diferents instruments i en el cas de la corda
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vibrant, si es fa servir una mànega per diversos equips, es farà servir mànega amb
apantallament independent per a cada parell, per evitar soroll en els senyals.
Totes les mànegues aniran correctament identificades en cada extrem, segons
l'enginyeria elèctrica, amb punteres i 3 cm de funda termoretràctil on es talli la
funda, dins de cada armari.

commutador es desconnectarà el sensor del logger connectant-se a les borns de
lectura manual. Això permet que mai estigui connectat un instrument a dos equips
de lectura, que mai quedi un equip de lectura desconnectat de l'automatització i
que no es connectin dos equips de forma simultània.

Per comunicar la presa amb l'oficina de la presa i d'aquí amb les oficines centrals
de l’Agència Catalana de l'Aigua, es tendirà una canalització des de la porta
d'accés a la galeria del dic de Fangots en la marge esquerra fins a la oficina. La
canalització es realitzarà en tub blindat pel parament d'aigües avall del dic fins
arribar al camí de coronació, per continuar amb una canalització soterrada fins a
l'oficina.
A més s'haurà de realitzar una canalització soterrada des de l'estació sísmica de
referència, en marge esquerra, fins a l'edifici de control, per a dur alimentació i
connexió de l'estació amb el PC de l'oficina.
La fibra òptica que s'haurà de tendir des de la presa i estació sísmica de referència
fins a l'oficina, ha de ser multimode reforçada antirosegadors, mínim 8 venes,
fusionada, no admetent-se la connectorització mecànica. Després de les fusions
s'haurà de realitzar la reflectometria de totes les fibres per verificar el correcte
funcionament.

Figura 1. Central de lectura

5. REGISTRADOR DE DADES (DATALOGGER)
La presa de Darnius Boadella disposa d'un armari d'automatització ja habilitat amb
font d'alimentació, proteccions elèctriques, senyals d'instrumentació, logger, etc ...
on actualment arriben els senyals de aforadors i nivell d'embassament.

4. CENTRAL DE LECTURA
Per fer la lectura manual de la instrumentació de corda vibrant, controladors de
juntes i piezòmetres, s'instal·larà una central de lectura en un quadre de polièster
amb protecció mínima IP66. Aquest armari disposarà de:
•

Llum interior amb encesa automàtica mitjançant sensor d'obertura

•

Presa auxiliar 230V

•

Bornes de lectura

•

Commutadors ON-MON per a cada un dels instruments

La instal·lació de commutadors ON-MON permetrà que de forma permanent la
instrumentació estigui connectada a l'automatització, i només pressionant el
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230Vac, llum led amb encesa mitjançant sensor d'obertura de l'armari i resistència
calefactora controlada per un termòstat regulable.
El logger serà del tipus Campbell CR6 i comptarà amb les següents
característiques:

Figura 2. Datalogger existent en Darnius Boadella
Aquest armari no disposa de dimensions suficients per incorporar els nous
senyals, així com per substituir el logger per un compatible amb el sistema
d'adquisició de dades de l'Agència Catalana de l'Aigua i els multiplexors
necessaris. D'aquesta manera es proposa retirar l'armari i col·locar un armari
totalment condicionat a les necessitats.
En aquest armari s'haurà d'instal·lar un equip d'adquisició de dades, amb la seva
font d'alimentació i proteccions elèctriques, i incorporar tant els senyals de la
instrumentació existent com les de la nova a instal·lar. Atès que l'Agència Catalana
de l'Aigua ja disposa d'un programari propi a les oficines centrals, el maquinari a
instal·lar haurà de ser compatible amb el sistema actual, la qual cosa permetrà no
haver de fer modificacions en el maquinari i programari existent. Es proposa la
instal·lació d'un logger igual al instal·lat a les preses ja automatitzades, logger de
la casa comercial Campbell Scientific Cr6 i multiplexors, amb capacitat per recollir
els senyals existents i les noves a instal·lar, a més de capacitat per a futura
ampliació en un mínim de un 20% de senyals ocupades.
L'armari disposarà d'un repartidor de FO per comunicar la xarxa sísmica i
l'automatització amb l'oficina de la presa. A més es dotarà de presa auxiliar

•

4 MB memòria

•

12 entrades analògiques o 6 entrades CV

•

4 entrades/sortides digitals

•

Freqüència mostreig fins 100 Hz

•

CS I/O i RS-232 serial ports

•

13-bit analog to digital conversions

•

Background system calibration for accurate measurements over

•

time and temperature changes

•

Gas Discharge Tube (GDT) protected inputs

A més serà necessari instal·lar multiplexors (2 unitats), tipus Campbell AM16/32:
•

Consumo Unregulated 9.6 to 16 Vdc

•

Scan Advance Occurs on the leading edge of the clock pulse transition
(from below 1.5 V to above 3.3 V)

•

Minimum Clock Pulse Width 1 ms

•

Maximum Actuation Time for Relay 20 ms

•

Relay Operation Break before make

•

Initial Relay Resistance, Closed 0.1 ohm

•

Maximum Switching Current 500 mA

•

Maximum Switching Voltage 50 Vdc
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•

Minimum Contact Life 5 x 107 operations

En resum, els senyals a incorporar en l'automatització seran les següents:
Tabla 1. Senyals a incorporar en l'automatització presa Darnius Boadella
Equip
nivell

Senyal

Tecnologia

Pressió

4-20mA

Central de

Nº Instruments

Observacions

No

1

Existent

Si

17

Nou

CV

Si

8

Nou

4-20mA

No

2

Nou

4-20mA

No

3

Existent

lectura

Embassament
Corda

Piezòmetre

Pressió

Junta

Desplaçament

Pèndol
Aforador

Vibrant (CV)

Desplaçament
(X-Y)
Altura
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1. INTRODUCCIÓ
Els processos constructius que a continuació es descriu és d’aplicació pel nou
sistema de auscultació de la presa de Darnius Boadella.
Aquests són els normalment utilitzats a la col·locació de instrumentació i dipòsits
d’auscultació.

2. OBJECTIU
La finalitat d'aquest document és explicitar els procediments a seguir per dur a
terme les diferents actuacions esmentades en condicions adequades, d'acord amb
les bones pràctiques de l'enginyeria i les recomanacions d'empreses
especialitzades que van ser consultades per a l'elaboració d'aquest projecte.

En els pilars que estiguin en zona de trànsit de vehicles o puguin ser susceptibles
de ser danyats per algun impacte, es disposarà de protecció mecànica en tot el
seu perímetre.
Un cop realitzats els pilars, amb ajuda d'un teodolit o estació, es replantegessin
les arquetes en els eixos del camí de coronació. Per poder encastar les bases
combinades de col·limació i anivellament es piquessin els corresponents buits,
amb dimensions aproximades 300 x 300 x 150 mm.
Tant el punt d'anivellament com la base de suport de l'equip de col·limació s'han
de fixar fermament a la coronació de la presa, mitjançant ancoratge químic i perns
de la longitud necessària. El punt d'anivellament tindrà una circumferència lliure
de 100 mm per poder col·locar la mira d'anivellament correctament, i la base
d'anivellament haurà d'estar a la profunditat que permeti col·locar l'equip de
col·limació i que el calibre i cargol de desplaçament siguin visibles i operatives.

4. AMPLIACIÓ DE LA XARXA SÍSMICA
3. MILLORA DE LA XARXA GEODÉSICA (ANIVELLACIÓ I
COL·LIMACIÓ)
Per a la instal·lació de les bases d'estacionament del teodolit, serà precís realitzar,
en el terreny natural i un cop replantejat topogràficament el lloc, la construcció d'un
pilar de formigó armat sobre sabata de formigó ancorada al terreny.
Primer s'han de muntar les fites, ben executats on la correcta fonamentació és
fonamental, deixant les arrencades per l'armadura del pilar, el qual s'ha de portar
un tub exterior per a protecció tèrmica que deixi una càmera d'aire de 25 mm com
a mínim.
A la part superior del pilar es col·locarà una placa de centrat forçós, que s'haurà
de anivellar i garantir la seva planicitat perquè durant l'estacionament de l'equip de
lectura (teodolit o estació) assenteix correctament i es pugui anivellar i garantir la
seva immobilitat.
El pilar disposarà d'una tapa superior així com de protecció mecànica contra cops
de vehicles.

Es s'ancoressin a paret lateral de la galeria o daus de formigó en terreny les
estacions sísmiques, mitjançant cargols de fixació ancorats en el formigó,
d'aquesta manera s'assegura l'acoblament de l'instrument a l'estructura.
La col·locació de la instrumentació és molt important, ja que l'objectiu principal és
que la base a on es col·locarà l'instrument de registre segueixi el més fidelment
possible els moviments de terra o roca durant l'ocurrència d'un sisme.
El cablejat de les estacions sísmiques allotjades a l'interior de la presa es graparà
en les parets laterals sobre Rejiband fins connectar al logger que al seu torn estarà
connectat per fibra òptica (FO) al programari de control. La canalització exterior
de l'estació sísmica "mestra" o de referència, situada a l'interior del recinte de
l'estació meteorològica, serà a canalització soterrada, dos tubs de 60 mm, amb
arquets cada 25m.

5. ADEQUACIÓ DE L’ANCORATGE DE PÈNDOLS
Primerament es col·locarà la maquinària en obra, i es realitzaran les instal·lacions
d'electricitat i aigua, en cada ubicació es replantarà i emboquillarà.

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

2

Annex 12. Processos Constructius

Les perforacions és realitzaran a rotació amb extracció contínua de testimoni,
mediant corona de diamant en diàmetre 200 mm amb recuperació de testimoni,
sempre que sigui possible ja que es desconeix si hi ha un anterior trepant amb un
fil perdut d'un anterior ancoratge.
Les testimonis s'emmagatzemarà en caixes numerades ordenadament en la
galeria.
Es realitzarà el trepant comprovant verticalitat cada 2-3 m, amb diàmetre 200 mm
que es podrà recréixer fins a 300 mm si la verticalitat final no permet disposar
d'una el·lipse lliure de 100 mm mínim en cada eix.
Després de l'execució del trepant es replantejarà la verticalitat, i si compleix
s'injectarà l'ancoratge mitjançant beurada de ciment.
Després es portarà el fil d'acer fins a la base superior, on es col·locarà la caldereria
del pèndol (es manté l'existent), omplint el dipòsit superior d'aigua i comprovant la
tensió del fil i que el flotador queda lliure i sense aigua al seu interior .
Seguidament es realitzarà la neteja dels talls, i es procedirà al tractament dels
residus generats en l'obra segons legislació vigent.
Finalment es procedirà al desmuntatge de l'obra.

garantir que la pressió que subministra l'equip procedeix del punt d'instal·lació (a
10 m del contacte) i no d'un filtracio en una cota superior en el sondeig. Per sobre
del tap el sondeig s'injectarà amb ciment o bentonita en tota la longitud.
Un cop posats els equips en obra, es realitzarà una lectura en el punt d'instal·lació,
a la galeria, que es prendrà com a mesura origen. Aquesta lectura es realitzarà en
el moment de la instal·lació, realitzant-se una mesura inicial i una altra després de
15 minuts per comprovar l'estabilitat de la mateixa. En cas que la mesura no sigui
estable, s'esperarà a l'estabilització de la mateixa. Aquesta lectura es farà amb el
sensor a pressió atmosfèrica, sense càrrega.
Després de la presa de la lectura inicial es procedirà a la col·locació del sensor en
el punt de lectura, per a això s'introdueix el sensor per la boca del trepant fins que
arribi al final del mateix, aixecant 30cm. S'omplirà amb sorra filtrant fins assegurar
que l'equip ha quedat encastat.
A continuació es segella el trepant, amb una solució de bentonita i una vegada
seca, s'omple tota la longitud del trepant amb una barreja de beurada de ciment
en proporció 0.5: 1.
En finalitzar el farciment del trepant, el cable del transductor s'introdueix en un tub
flexible de PVC, diàmetre 20, grapat pel parament fins a la caixa d'interconnexió a
la paret lateral, al costat del trepant. D'aquesta caixa partiran cables que seran
grapats per la galeria sobre Rejiband fins a la central de lectura. Això protegeix el
cable de talls i rascades.

6. XARXA DE PIEZOMETRIA
Per a la instal·lació dels piezòmetres de corda vibrant serà necessari executar una
sèrie de perforacions en les seccions ja indicades, des de les tres galeries de la
presa.
Primerament es col·locarà la maquinària en obra, i es realitzaran les instal·lacions
d'electricitat i aigua, en cada ubicació es replantarà i emboquillarà. Els trepants o
sondejos es realitzaran amb recuperació de testimoni i s'emmagatzemarà en
caixes numerades. Es durà a terme una inspecció del sondeig amb càmera de
CCTV.
La instal·lació es realitzarà mitjançant un sondeig que baixi 10 ms per sota del
contacte, on s'instal·larà el piezòmetre amb un filtre de sorra de 30-50 cms. Per
segellar el piezòmetre i garantir que les lectures de l'equip siguin subpressions en
el contacte, es realitzarà un tap sobre el filtre de sorra amb ciment, de 0,5-1 m, per

El cable serà de la suficient longitud per arribar fins a la central de lectura manual,
situada a la galeria inferior. Aquesta caixa de lectura, estarà constituïda per un
armari de PRFV amb IP66, dotat d'un panell frontal amb commutadors ON-MON i
connexions per a la caixa de lectura. En aquesta caixa es centralitzen tots els
piezòmetres de la presa, i cada commutador correspondrà a un instrument.

7. SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES TRIDIMENSIONALS
Per a la Instal·lació dels mesuradors de juntes de corda vibrant es posarà especial
cura en mantenir l'ortogonalitat amb la junta i que el transductor quedi paral·lel al
pla de la paret lateral de la galeria.
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Les fixacions a l'hastial es realitzaran mitjançant ancoratge mecànic tipus Hilti
d'acer inoxidable.
La junta es cobrirà amb un teulat de protecció per evitar filtracions sobre la junta.
Els cables es graparan a la galeria sobre Rejiband fins a arribar directament a
l'automatització.

8. AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA
Es durà FO des de l'oficina de presa fins a la galeria G1 on troba l'actual
automatització. Es canviarà el logger existent per un Cr6 de Campbell Scientific,
compatible amb el sistema de transmissió i supervisió de l’Agència Catalana de
l'Aigua, i es duran a aquest armari els senyals de la nova instrumentació passant
els cables i mànegues per la canalització existent , on la troba, i col·locant Rejiband
on sigui necessari.
Totes les mànegues de la nova instrumentació seran directes de l'equip a l'armari,
sense entroncaments ni unions. Les mànegues entressin als armaris per la part
inferior, mitjançant un premsaestopes que garantirà que es manté el grau IP i
seran apantallades.
Les mànegues es remataran dins de l'armari mitjançant funda termoretràctil de 3
cm en el punt on es talli la funda, col·locant punteres en tots els fils per a la
connexió a les borns. Totes les mànegues i fils aniran etiquetats correctament
segons els plànols d'enginyeria elèctrica.
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2.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

1. INTRODUCCIÓ
En el present annex es dissenya un pla de treball, després d'un procés de
planificació, per així obtenir la distribució més adequada dels diferents treballs a
realitzar durant l'execució del "PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS
DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS".

L'obra projectada es desenvoluparà en fases successives per compatibilitzar el
funcionament de les actuals instal·lacions amb l'evolució dels treballs.
A continuació es descriu la seqüència de fases i treballs proposta per l'execució
de l'obra.
Fase 1: Tasques inicials

No obstant això el Contractista té l'obligació d'elaborar un pla d'obra, segons el
Plec de Prescripcions Tècniques i presentar-lo a la Direcció de les Obres per a la
seva aprovació.
Mitjançant el pla o programa de treball es coneix el calendari d'execució en funció
de la durada dels treballs definits en el pla.
Les tasques es relacionen entre elles mitjançant vincles. Aquests vincles venen
definits per una bona distribució en el temps de les tasques, de manera que, no
es realitzi una activitat si abans no s'han acabat altres que es considerin
predecessores.
Així s'aconseguirà una correcta execució de les obres, i d'altra banda es podran
executar diverses tasques alhora, sempre que sigui possible.

Durant la primera setmana, s'adequarà la zona i s'instal·laran les casetes d'obres,
contenidors, vestuaris, ...
Fase 2. Ampliació del sistema d’auscultació
Els treballs a realitzar durant aquesta fase són els següents:
-

Ancoratge de pèndols (27 dies).

Després del descens i col·locació de la maquinària de perforació a la galeria
inferior G3, es procedirà a la perforació (diàmetre 200 mm o 300 mm) amb
extracció contínua dels nous sondejos dels pèndols en els blocs 7 i 11. Es
replantarà la verticalitat del sondeig cada 2 - 3 m de perforació.
L'ancoratge de cada pèndol durarà aproximadament 1 dia, pel fet que s'ha
d'esperar que forgi l'equip per procedir a desmuntar l'equip d'una localització a una
altra (B7 a B11).

2. PLA D’OBRA
2.1 ESQUEMA GENERAL DE LES ACTIVITATS

A continuació es pujarà el fil d'acer fins la base superior dels pèndols a la galeria
G3.

Les activitats a realitzar al llarg del projecte constructiu es mostren a continuació:
Finalment es procedirà a recol·locar la caldereria dels pèndols existents.
-

FASE 1. TASQUES INICIALS.
-

-

Xarxa de piezometria (44 dies).

FASE 2: AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’AUSCULTACIÓ

-

FASE 3: AUTOMATITZACIÓ

-

FASE 4: POSTA EN MARXA

-

FASE 5: FINAL D’OBRA

Un cop finalitzats els sondejos dels pèndols, es replantejaran les ubicacions dels
piezòmetres i es desplaçarà la maquinària de perforació per la galeria G3. Un cop
finalitzats els sondejos a la galeria inferior es procedirà amb la galeria intermèdia
G2 i finalment amb la galeria superior G1:
o

execució de les perforacions (sondejos) en galeries G3, G1 i G1,
aquests treballs es desenvoluparan en 34 dies.
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o

-

Instal·lació dels piezòmetres de corda vibrant en galeries G3, G1 i
G1, serà de 5 dies, durant els quals es col·locaran els sensors amb
mesurament prèvia, es disposarà el filtre de sorra i s'injectarà fins
a la boca del sondeig.

Fase 4. Automatització
-

Connexió de cables, es realitzarà en 2 setmanes, de les qual nou dies
seran per a treballs de canalització i 4 dies per a la instal·lació de
mànegues.

-

Instal·lació d'armari de lectura, aquesta tasca es realitzarà en un dia.

-

Configuració sistema automatització, un dia de muntatge per a realitzar la
configuració.

Mesuradors de juntes de corda vibrant (5,5 dies).

Instal·lació dels mesuradors de juntes de corda vibrant, aquesta tasca inclou dos
activitats:
o

execució de les proteccions de juntes en galeries.
Fase 5: Final d’obra

o
-

Instal·lació dels mesuradors de corda vibrant, serà de 3,5 dies.

Estacions sísmiques (7 dies).

Durant la primera setmana, s'adequarà la zona i s'instal·laran les casetes d'obres,
contenidors, vestuaris, ...

Aquesta tasca inclou dos activitats:
o

o

-

execució de la obra civil: adequació de terreny, replanteig, y
realització de fonamentació de la estació en terreny situada a la
estació meteorològica.
Instal·lació dels equips de mesura sísmica en galeria de Fangots i
en terreny situada a la estació meteorològica.

Xarxa geodèsica (12,5 dies).

2.3 TERMINI DE L’OBRA
D'acord amb el Pla d'Obra estimat, l'obra a realitzar presenta una durada
aproximada de quatre (4) mesos.
2.4 CRONOGRAMA
A continuació es presenta el cronograma de les obres projectades.

Per realitzar les xarxes d'anivellació i col·limació es realitzaran les següents
activitats:
o

Adequació terreny i execució dels fonaments

o

Realització dels pilars i col·locació placa de centrat forçós.

o

Un cop realitzats els pilars, amb ajuda d'un teodolit o estació, es
replantegessin les arquetes en els eixos del camí de coronació.

o

Es picaran i es col·locaran les bases de suport de l'equip de
col·limació i punts d'anivellament, i s'ancoraran mitjançant fixació
química.
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MES 1

Durada - dies

PEC

set 1-1
1/2

Id
F1

FASE 1: TASQUES INICIALS

5

Instal-lació caseta d´obres, vestuaris, contenidors,…

5

F2

FASE 2: AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ

66

ANCORATGE DE PÈNDOLS

27

F2.1.1

Col·locació maquinària de perforació en galeria G3, blocs 7 i 11, i replanteig d'obra

1

F2.1.2

Perforació amb extracció contínua (amb replanteig cada 2-3m) DN 200 o 300 en galeria G3, blocs 7 i 11

20

F2.1.3

Replanteig verticalitat sondeig en galeria G3, blocs 7 i 11

1

F2.1.4

Ancoratge pèndols amb injecció de beurada de ciment en galeria G3, blocs 7 i 11

F2.1.5

Pujada de fil d'acer des galeria G3 fins a la base superior en galeria G1

1,5

F2.1.6

Recol·locació caldereria de pèndols existents en galeria G1, blocs 7 i 11

1,5

XARXA DE PIEZOMETRÍA

44

F2.2

Replanteig d'obra

1

F2.2.2

Col·locació maquinària en galeria G3 i perforació de sondejos amb extracció de testimonis

22

F2.2.3

Col·locació maquinària en galeria G2 i perforació de sondejos amb extracció de testimonis

4

F2.2.4

Col·locació maquinària en galeria G1 i perforació de sondejos amb extracció de testimonis

4

F2.2.5

Col·locació maquinària en galeria Fangots i perforació de sondejos

4

F2.2.6

Instal·lació piezometres de corda vibrant

Ejecuió de protecció de juntes amb galeries

F2.3.2

Instal·lació mesuradors de juntes de corda vibrant

TREBALLS

1/2

2/2

1/2

2/2

1/2

2/2

1/2

2/2

set 2-4
1/2

2/2

set 3-1
1/2

2/2

set 3-2
1/2

MES 4
set 3-3

2/2

1/2

2/2

set 3-4
1/2

2/2

set 4-1
1/2

2/2

set 4-2
1/2

set 4-3

2/2

1/2

1.000,00 €

192.855,21 €

2

ESTACIONS SÍSMIQUES

7
1

F2.4.2

Replanteig estació sísmica en terreny dins el recinte de l'estació meteorològica

1

F2.4.3

Realització d'donat de fonamentació i canalitzacions

2

F2.4.4

Col·locació d'estació sísmica en terreny

2

F2.4.5

Retirada d'equips i neteja de la zona

F2.5.7

XARXA GEODÉSICA

F2.5.1

Tasques prèvies adequació terren i replanteig d'obra

1

F2.5.2

Sabates de fonamentació de pilars i Instal·lació plaques de centrat forçós

4

F2.5.3

Pilars de formigó armat

F2.5.4

Replanteig bases combinades d'anivellament i col·limació

F2.5.5

Picat buits en coronació per a bases combinades d'anivellament i col·limació

3

F2.5.6

Colocació dels bases combinades amb fixació quimica

1

F2.5.7

Retirada d'equips i neteja de la zona

1

FASE 3: AUTOMATITZACIÓ

44

F3.1

Muntatge canalització interior presa en galeries de presa, i exterior entre presa i oficina

9

F3.2

Instal·lació de telecoordinòmetres en pèndols en galeria G1, blocs 7 i 11

3

F3.3

Cablejat i conexió de telecoordinòmetres amb armari d'automatització en G1

F3.4

Instal·lació armari lectura piezòmetres de corda vibrant

F3.5

Cablejat i conexió de armari lectura piezòmetres amb armari de automatització en G1

F3.6

Instal·lació armari lectura mesuradors de juntes de corda vibrant

F3.7

Cablejat i conexió de armari lectura mesuradors de juntes amb armari de automatització en G1

2

F3.8

Cablejat i conexió de estacions sísmiques amb armari de automatització en G1 y oficina presa

2

1
12,5

2
0,5

109.853,58 €

1
1,5
5
1,5

F3.9

Estesa i conexió de FO desde oficina de presa hasta galería G1

3

F3.10

Instalació datalogger i multiplexors en armari de presa en G1

1

F3.11

Connexió de cables d'armari de presa en G1 fins PC de sala en oficina de presa

1

F3.12

Instal·lació de programes, configuració sistemes automatització

1

F4

FASE 4: POSTA EN MARXA

2

F4.1

Posta en marxa y formació

2

F5

2/2

MES 3
set 2-3

3,5

Instal·lació estació sismica en galeria Fangots

30.136,75 €

FASE 5: FINAL D'OBRA

2

Desmuntatge caseta d´obres, vestuaris, contenidors,…

2

F6

CONTROL DE QUALITAT

88

F8

GESTIÓ DE RESIDUS

88

312,46 €

F8

SEGURETAT I SALUT

88
PEC
%
PEC

6.091,51 €
343.321,79 €

F5.1

1/2

set 2-2

5,5

F2.4.1

F3

2/2

set 2-1

5

MESURADORS DE JUNTES DE CORDA VIBRANT

F2.3.1

F2.4

1/2

set 1-4

2

F2.2.1

F2.3

2/2

MES 2
set 1-3

ACTIVITATS DE LES OBRES

F1.1

F2.1

set 1-3

MENSUAL
ACUMULAT

%

2.250,00 €

822,29 €

93.467,59 €
27,22%
93.467,59 €

82.048,73 €
23,90%
175.516,32 €

89.961,20 €
26,20%
265.477,52 €

77.844,27 €
22,67%
343.321,79 €

27,22%

51,12%

77,33%

100,00%

Notes
La durada indicada en el cronograma està referida a dies laborables. S'assumeix una durada teòrica de 20 dies laborables per mes
Representació camí crític

2/2

set 4-4
1/2

2/2
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Condicions de servei

1. INTRODUCCIÓ
El present annex recull especificacions tècniques de materials i equips
corresponents al "Projecte constructiu d'ampliació del sistema d'auscultació de la
presa de Darnius Boadella i dels dics de tancament Mola Truncada i Fangots".

-

Rang de temp.de funcionament: -20 ° C fins a 50 ° C

-

Humitat: 0 - 100% d'humitat relativa sense condensació

-

Alimentació (externa amb convertidor AC / DC): 100-240 V AC, 50-60 Hz

-

Bateria interna: 12 V, 12 Ah

-

Consum: 4 W (amb bateria carregada), 25 W (AC max. I bateria en
càrrega)

-

Autonomia bateria: 40 hores

-

Màxim nombre de MR3000DMS en xarxa: 32

-

Sincronització en xarxa LAN: 1 ms amb protocol NTP

-

Control remot: VPN, DDNS

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES MATERIALS
2.1 FORMIGONS I MORTERS
Es contemplen els següents tipus de formigons i morters que es faran servir en
aquesta obra (pilars topogràfics, bases conjuntes d’anivellació i col·limació, i
ancoratge dels pèndols):

Adquisició de dades

•

HM-25

•

Morter sense retracció

Els formigons compliran les condicions exigides en la vigent instrucció del formigó
estructural (EHE-08) aprovada Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol.
La norma europea EN 1504 normalitza les activitats de reparació amb formigons i
morters i proporciona un marc millorat per aconseguir reparacions correctes i
duradores.

-

Resolució: 24 Bits

-

Mostreig: 50, 100, 200, 400, 500, 800, 1000, 2000 sps

-

Nombre de canals: 3

-

Rang dinàmic: 127 dB @ 500 sps

-

Filtre de dades: filtre Anti-aliasing

-

Filtre de tir (trigger): filtre digital IIR 0.5 – 15 Hz band-pass

Tir i desencadenant (Trigger and de-trigger)
-

Nivell de tir: 0.1 to 100%

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EQUIPS

-

Algoritme STA / LTA: STA: 0.1 to 25s, LTA: 1 to 250s, ràtio 0.1:25

3.1 BASES D’ANIVELACIÓ I COL·LIMACIÓ

-

Disparador intel·ligent / Desencadenant: Ajust automàtic del nivell de tret

Les arquetes que contenen les bases combinades de col·limació i anivellament,
estan fabricades en acer inoxidable i inclouen tapa roscada estanca de protecció
de la mateixa manera que les bases d'estacionament de teodolit.
3.2 ESTACIONS SÍSMIQUES
Finalitat:
Unitats:

Control d'acceleracions sísmiques
2

Microprocessador
-

Enregistrament prèvia a l'esdeveniment: 1-30 s

-

Enregistrament posterior a l'esdeveniment: 1-100 s

-

Max. Temps de gravació: il·limitat

-

Memòria extraïble: Targeta SD (4GB)

-

Sincronització: 1 ppm, mitjançant GPS o NTP (Network Time Protocol és
un protocol d'Internet per sincronitzar els rellotges)
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-

Activadors d'alarma: Múltiples nivells de tret amb diverses opcions de
notificació (configurables individualment per a cada eix)

-

Alerta Intel·ligent: El sistema inicia les comunicacions i envia un correu
electrònic quan es registra un esdeveniment.

-

FTP incorporat: Client FTP per a enviament de dades a un servidor FTP

-

Estat del sistema: 3 LEDs (Run, Recording, Warning / Error). Pantalla
LCD interna amb informació d'estat i configuracions.

Fibra òptica
-

Tipus: multimode amb longitud d'ona 1300 nm, 62.5/125 µm, Rx/Tx

Sensor intern triaxial d'acceleració (acceleròmetre)
-

Soroll (10 to 1000 Hz): 7 µg/√ Hz

-

Rang de freqüència: DC a 600 Hz

-

Rang dinàmic: 100 dB @ 200 sps

-

Rang de mesura: ±4 g

-

Sensibilitat: 1.25 V/g diferencial

-

Error de factor d’escala: < 1 %

-

Orientació: muntatge horitzontal o vertical

Dimensions
-

Dimensions: 330 x 230 x 110 mm

-

Pes: 10 kg
3.3 TELECOORDINÒMETRE EN PENDOLS

Materials:
Carcassa
-

Material: aluminio

-

Grau de protecció: IP66

Finalitat:

Lectura
automàtica
de
les
coordenades X i Y de les plomades del
pèndol

Unitats:

Cables y connectors
-

Relés: cable M16 7-11 mm

-

Alimentació: cable M16 4-11 mm

-

Kit LAN: cable Ethernet

-

Kit GPS: connector y antena GPS

-

Fibra òptica FO: cable M20 6-13 mm connectors ST

2

Condicions de servei
-

Rangs: X = ±25 mm, Y = ±50 mm

-

Resolució: 0.01 mm

-

Repetibilitat: ±0.1mm

-

Precisió: ±0.1mm

-

Humitat: 0 - 100% de humitat relativa sense condensació
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-

Rang de temp.de funcionament: -15°C +60°C

-

Linearitat (Incloent histèresis) : < 0.4% FS

-

Alimentació: AC 85V - 220V ±20% 50Hz - 60Hz

-

Precisió total : < ±0.25% FS

-

Comunicacions: RS485

-

Rang típic de freqüència: 2250 - 3000 Hz

-

Sortida analògica: 4-20 mA

-

Deriva tèrmica zero: 0.01÷0.03 % FS /°C

-

Insulació elèctrica: <50 MΩ

-

Rang de temp.de funcionament: -20 fins +80 °C

Dimensions
-

Dimensions: 380mm x 330mm x 145mm

-

Pes: 9 kg

Característiques
-

Material cos: acer inoxidable

Dimensions
-

Diàmetre: Ø 27 mm (1.1")

-

Pes: 0.5 kg (1.1 lb)

Materials:
Filtre
-

Material filtre: acer inoxidable o vjon

-

Mida del porus: 40-50 µm

Cable de senyal
-

Tipus: 0WE104X20PV (cable armat PVC)

-

Longitud màxima de cable fins datalogger: 1.000 m

3.4 PIEZÒMETRES DE CORDA VIBRANT
Mesura de subpressió d'aigua en el
fonament de la presa

Finalitat:
Unitats:

17
3.5 SENSORS DE DESPLAÁMENT EN JUNTES DE CORDA VIBRANT

Condicions de servei
-

Rangs: 0 - 170 kPa fins 0 - 5.0 MPa

-

Sensibilitat: 0.025% FS

Finalitat:

Permeten conèixer el moviment relatiu
entre blocs contigus a la direcció X
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Unitats:

7

3.6 REGISTRADOR DE DADES (DATALOGGER)

Condicions de servei
-

Rangs: 0 - 25 mm

-

Precisió: < ±0.50% FS

-

Resolució: 0.02% FS

-

Rang típic de freqüència: 1500 - 2800 Hz

-

Rang de temp.de funcionament: -20°C +80°C

Finalitat:

Mesura i control
d'adquisició de dades

del

Unitats:

sistema

1

Condicions de servei
-

Rang de temp.de funcionament: -40 ° a + 70 ° C

-

Alimentació: 16 a 32 V DC en entrada carregador (10 a 16 V DC a
entrada per bateria)

-

Bateria interna: 3.6 V, 2.4 Ah

-

Consum mitjà en repòs: <1 mA

-

Consum mitjà en actiu: 3 mA (1 Hz scan) 67 mA (20 Hz scan)

-

Rang entrada analògica: ± 5 V

-

Precisió mesura voltatge: ± (0,06% de la mida + òfset) de -40 ° a + 70 °
C

Materials:

-

Precisió rellotge temps real: ± 3 min. per any

Cable de senyal

-

Protocols Internet: Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, AutoIP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv3,
NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS

Característiques
-

Material cos: acer inoxidable

Dimensions
-

Longitud (comprimit): 303 mm

-

Longitud (estès): 328 mm

-

Peso: 0.5 kg (1.1 lb)

-

Tipo: 0WE104K00ZH

-

Longitud màxima de cable fins datalogger: 1.000 m

Adquisició de dades
-

Ports comunicacions: Ethernet/ USB/ CS I/O /RS-232 / CPI / RS-485 /
SDI-12

-

Ports emmagatzematge dades: microSD

-

Entrades Universals: 12 entrades configurables individualment per a
funcions analògiques o digitals

-

Comptadors de polsos: 16 (C1 a P4 i U1 a U12)

-

Sortides 12V commutables: 2 terminals

-

Ports emmagatzematge de dades / comunicacions: RS-485 / Ethernet /
USB / CS I/O / RS-232 / CPI / microSD / SDI-12
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-

-

Digital I/O: 16 terminals (C1 a C4, U1 a U12) configurables per a entrada
i sortida digital. Per a algunes funcions, els terminals són configurables
per parelles, lògica 5 V o 3.3 V
Emmagatzematge dades: 4 MB SRAM + 72 MB flash (Expansió de
emmagatzematge fins 8 GB con targeta microSD flash)

-

Dimensions: 203 x 101 x 56 mm

-

Pes: 0.42 to 0.52 kg

Materials:
Recobriment
Material: policarbonat resistent impactes y TPE resistent raigs UV

Dust plugs
-

Finalitat:

Es connecta al datalogger i afegeix
terminals per connectar sensors
addicionals de qualsevol tipus

Unitats:

Dimensions

-

3.7 MULTIPLEXORS

TPE resistent raigs UV

2

Condicions de servei
-

Rang de temp.de funcionament: -25° a +50°C

-

Consum: 9.6 a 16 V DC

-

Ample de pols mínim: 1 ms

-

Temps màxim d'actuació relé 20 ms

-

Resistència de relé inicial: 0.1 ohm

-

Corrent d'commutació màxima: 500 mA

-

Voltatge de commutació màxim: 50 V DC

-

Vida de contacte mínima: 5 x 107 operacions

-

Voltaje máximo: 8 V DC

Dimensions
-

Dimensions: 220 x 101.6 x 50.8 mm

-

Pes: 680 g (1.5 lb)
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU
A continuació s’adjunta el control de qualitat que s’ha previst realitzar durant
l’execució de les obres d’aquest projecte.
Aquesta annex es una descripció de les idees bàsiques que s’han fet servir per
elaborar el Pla de Control de Qualitat de l’obra D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA
D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE
TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS.
Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del
Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà
s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents
prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada
circumstància.
Pla de Control de Qualitat
El Pla de Control de Qualitat de les Obres té per objecte definir el control dels
materials, subministraments i processos d'execució que s'han de fer d'acord al
Programa de Treballs i seguint la normativa vigent referent a això, per al bon terme
de les obres.
El Contractista, d'acord amb el que preveu el plec de bases, és el responsable de
la realització del Control de Qualitat de l'Obra, per la qual cosa disposarà d'una
organització dedicada exclusivament al Control de Qualitat de l'obra, que emetrà
un Pla de control de qualitat (PCC) a fi de que en l'objecte de projecte quedin
definides les organitzacions, autoritats, responsabilitats i mètodes que permetin
una prova objectiva de qualitat per a totes les fases del programa de construcció.
Un cop adjudicada l'obra, i en un termini estipulat des de la signatura del Contracte,
el Contractista trametrà a la Direcció d'Obra un pla de control de la qualitat el
contingut serà, com a mínim, el que s'indica en el present annex, relatiu al Pla de
Qualitat.

S'entén que els factors fonamentals per a la producció amb qualitat, per part de
l'esmentat Contractista, de l'obra objecte, resideix en la capacitat i qualitat dels
mitjans personals, materials i garanties de qualitat que s'aportin. Entre ells:
a) Formació i experiència dels mitjans personals de producció com ara Cap
d'Obra, Cap de Producció, Encarregats, Capatassos, Maquinistes, etc.
b) Capacitat i qualitat dels mitjans materials de producció com ara maquinària
de moviment, instal·lacions de fabricació i col·locació de materials
(formigó, acer, etc.).
c) Personal i mitjans utilitzats pel Contractista per al Control de Qualitat dels
Materials i Equips (productes prefabricats, manufacturats, préstecs, etc.).
d) Redacció i implantació d'un adequat Pla d'Assegurament de la Qualitat
(PAC).
En definitiva, el contractista a través del seu Pla d'Assegurament de la Qualitat
(PAC) es responsabilitza de la seva pròpia gestió de la qualitat, amb
independència de la verificació (o recepció) per part de la Direcció d'Obra
mitjançant el seu Pla de Supervisió de la Qualitat (PSC).
b) Direcció d’Obra:
Verificar que efectivament la qualitat contractada es produeix és una funció que
correspon a la Direcció Facultativa, a través d'inspeccions, proves, assajos, etc ...
Les comprovacions, assajos, etc. per a l'acceptació inicial, rebuig o penalització
dels materials, unitats d'obra, equips, etc. per part de la part contractant, les ha de
fer la Direcció d'Obra, per la qual cosa aquesta comptarà amb els mitjans
personals i materials oportuns, independents dels del Contractista.
El Contractista trametrà a la Direcció d'Obra durant l'execució de l'obra i període
de garantia, puntualment i diàriament, la documentació generada pel PAC. La
Direcció d'Obra comprovarà que l'esmentat pla segueix la Norma ISO 9001 i es
troba correctament implantat en obra.
La Direcció de les Obres, designarà un Responsable de Qualitat, dotant-li autoritat
i responsabilitat per a:
•

Establir, implementar i mantenir els processos necessaris per al Sistema
de Gestió de Qualitat.

•

Promoure la presa de consciència dels requisits del client en tots els nivells
de l'organització.

a) Contractista:
El Control de Qualitat de Producció, li correspon al Contractista, que el
desenvoluparà enquadrat en un Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAC) redactat
i implantat segons la Norma UNE-EN ISO 9001.
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b) El control de l'execució de l'obra, analitzarà els aspectes següents:

2. NORMATIVA APLICABLE

o

Control d'instal·lació de xarxa piezomètrica de corda vibrant.

Serà d'aplicació la Normativa Tècnica vigent a Espanya. En particular, s'han
d'observar les següents normes o Instruccions:
- Directiva 89/106/CEE per a la lliure circulació de productes de construcció.
Reial Decret 1630/1992, de 29 de Desembre.
- Instrucció de formigó estructural EHE-08.
- Instrucció per a la recepció de ciments, RC-03.
- Norma UNE.
- Normes ASTM.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries (R.D. 842/2002).
- Regulació de mesures d'aïllament de les instal·lacions elèctriques.
- Plec de Condicions Tècniques Particulars inclòs en el Projecte.

o

Control d'instal·lació de mesuradors de juntes de corda vibrant.

o

Control d'instal·lació de estacions sísmiques.

En general, totes les prescripcions que figuren a les Normes, Instruccions o
Reglaments oficials que tinguin relació amb les obres del projecte.

c) El control de l'obra acabada, es realitzaran les proves de funcionament
de l'obres realitzada que sigui necessàries.

4. ARXIU DEL CONTROL DE LA QUALITAT
En el transcurs de l'obra, ha de quedar evidència documental a l'arxiu de control
de la qualitat, de totes les inspeccions, verificacions, proves i assajos que es
realitzin. Les tasques d'arxiu i control de la documentació del projecte i de control
de la qualitat es trobaran adequadament procedimentades, recaient en el Cap de
Control de Qualitat de l'obra la responsabilitat de supervisar que les mateixes es
desenvolupen correctament.
L'arxiu de control de la qualitat l'integraran els següents documents:
•

Pla de control de la qualitat actualitzat i edicions anteriors al mateix

En cas de discrepància entre les normes anteriors, i llevat de manifestació
expressa en contra, s'entendrà que és vàlida la prescripció més restrictiva.

•

Quan en algunes disposicions es faci referència a una altra que hagi estat
modificada o derogada, s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a
aquella part de la primera que hagi quedat afectada.

Documents constructius del Projecte (Plec de prescripcions, plànols i
possibles desenvolupaments d'enginyeria de detalls) que han servit per a
l'execució de l'obra.

•

Procediments de les proves de recepció en fàbrica aprovats per la Direcció
d'Obra.

•

Registres del control de la qualitat realitzat a materials, equips i
subministraments, incloses les proves de recepció en fàbrica.

•

Certificats de qualitat obtinguts de proveïdors i fabricants.

3. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

•

Registres del control de la qualitat de l'execució, instal·lació i / o muntatge
de les unitats d'obra.

Les activitats a desenvolupar en el pla de control de qualitat són:

•

Procediments de les proves aprovats per la Direcció d'Obra.

•

Registres de les proves d'acceptació realitzades.

•

Informes de No Conformitat generats durant el transcurs de les obres

•

Registres de calibratge d'aparells i equips de mesura.

•

Informes mensuals i puntuals de control de la qualitat remesos a la Direcció
d'Obra.

a) El control de recepció de productes i equips, aquest control abasta
dues activitats a examinar:
o

o

Recull de les dades dels fabricants, marques comercials, dades
d'identificació del material segons UNE i marcatge CE, certificats
de garantia o segells de qualitat quan els tinguin concedits. Tot això
referit als materials que posteriorment van a ser sotmesos a assajos
o d'aquells que el director de les obres indiqui.
Execució dels assajos obligatoris.
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L'arxiu de control de la qualitat estarà en tot moment accessible i a disposició de
la Direcció d'Obra. Totes les revisions que es facin del Pla de Control de Qualitat
s'han de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra.
El dossier de control de qualitat ha de ser realitzat pel Responsable de l'Arxiu de
Control de la Qualitat. Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional
de la mateixa, l'arxiu de control de la qualitat, amb el contingut descrit, complet i
ordenat, es remetrà pel Cap de Control de Qualitat al Director d'Obra.

b) Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques
d’idoneïtat
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
-

Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos
exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial
del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3 del capítol 2 del CTE.

-

Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes,
equips i sistemes innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5
del capítol 2 del CTE, i la constància del manteniment de les seves
característiques tècniques.

-

El procediment per a formigons estructurals és l'indicat en l'apartat 79.3.2.
de l'EHE.

5. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES I EQUIPS
El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques
mínimes exigides que han de reunir els productes i equips que s'han d'emprar per
al desenvolupament de l'objecte del projecte, així com les seves condicions de
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció.
Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els
següents controls:
a) Control de la documentació dels subministraments
Els subministradors lliuraran al constructor, qui els ha de facilitar al director de
l'execució de l'obra, els documents d'identificació del producte exigits per la
normativa d'obligat compliment i, si s'escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents
documents:
-

Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.

-

El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física.

-

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE
dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin
als productes subministrats.

-

En el cas de formigons estructurals el control de documentació es realitzarà
d'acord amb l'apartat. 79.3.1. de l'EHE, facilitant-se els documents indicats
abans, durant i després del subministrament.

El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient
per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
c) Control mitjançant assajos
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari,
en determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons el que especifica el projecte o
ordenats per la direcció facultativa.
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els
assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Per al cas de formigons estructurals el control mitjançant assajos es realitzarà
conforme amb l'apartat 79.3.3.
5.1 FORMIGÓ
Documentació prèvia al subministrament
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment del que estableix
la Instrucció Estructural EHE-08. Que ha de constar:
-

Certificat de dosificació referit en l'Annex nº22 de l'EHE-08.

Si és el cas, certificat dels assajos que siguin d'aplicació dels contemplats en
l'Annex 22: resistència a compressió i profunditat de penetració d'aigua.
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-

Nom del laboratori

-

En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels previstos en l'apartat 78.2.2.1,
declaració del laboratori d'estar acreditat conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025
per a l'assaig referit.

Dosificació real del formigó que inclourà, almenys:
⋅

Tipus i contingut de ciment

⋅

Relació aigua/ciment

-

Data d'emissió del certificat

⋅

Contingut d’addicions, si escau

-

Tipus de proveta utilitzada en l'assaig de ruptura a compressió

⋅

Tipus i quantitat d'additius

Es lliurarà així mateix la següent documentació relativa als materials emprats en
l'elaboració del formigó:
-

-

Documentació corresponent al marcatge CE o, si escau, certificats dels
assjos que garanteixin el compliment de les especificacions referides en
aquesta Instrucció
Si és el cas, declaracions d'estar en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut.

Documentació durant el subministrament
Es realitzaran els controls de documentació, de conformitat de la docilitat i de
resistència de l'apartat 86.5.2 de la Instrucció.
Així s'ha es facilitar:

-

Identificació del ciment, additius i addicions emprats

-

Identificació del lloc de subministrament

-

Identificació del camió que transporta el formigó

-

Hora límit d'ús del formigó.

Documentació després del subministrament
Els subministradors de materials i productes inclosos en l’àmbit de l'EHE-08
proporcionaran un certificat final de subministrament, en el qual es recollirà la
totalitat dels materials o productes subministrats.

5.2 MORTERS

-

Identificació del subministrador

-

Número de sèrie del full de subministrament

-

Nom de la central de formigó

-

Identificació del peticionari

-

Data i hora de lliurament

-

Quantitat de formigó subministrat

-

Designació del formigó segons s'especifica en l'apartat 29.2 EHE-08,
havent de contenir sempre la resistència a compressió, la consistència, la
mida màxima de l'àrid i el tipus d'ambient al que serà exposat.

Tot morter que arribi a l'obra ha de presentar la seva marcatge CE, ja que aquest
és obligatori després de l'entrada en vigor de la normativa europea corresponent
a la tipologia del morter.
En el control de la documentació, el subministrador lliurarà al Contractista els
documents d'identificació del producte, qui els facilitarà al Director de l'Execució
de l'obra.
Es farà servir un morter industrial que ha de disposar de:
•

Etiqueta Marcat CE.

•

Declaració de conformitat: Un cop s'hagi assolit el compliment de les
condicions requerides en la Norma, el fabricant o el seu representant ha
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de preparar i conservar una declaració de la conformitat que li autoritzarà
a estampar el Marcat CE en els seus productes.
•

Certificat de Garantia: Document que es basa en la declaració de
conformitat. Serà específic per a l'obra particular a la qual se subministra
el material sol·licitat.

La presa de mostres es realitzarà d'acord amb el que indica UNE EN 12350-1,
podent estar presents en la mateixa els representants de la Direcció de les Obres,
del Constructor i del Subministrador del formigó.
La presa de mostres es realitzarà en el punt d'abocament del formigó (obra o
instal·lació de prefabricació), a la sortida d'aquest del corresponent element de
transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega.

En cas d'emprar-se morters fets en obra (in situ) s'ha de sol·licitar:
1. Marcat CE de tots els elements constituents del morter:
o Ciment.
o Cal.
o Àrid.
o Additius, etc.
2. Full de dosificacions on es recullin les proporcions dels diferents
materials emprats en cada partida barrejada i la designació d'aquest
morter.

6. CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
Durant la construcció, el director de les obres controlarà l'execució de cada unitat
d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució
i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el
que indica el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l'obra
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin
els agents que intervenen en l'obra.
En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes
i equips.
6.1 FORMIGÓ
La conformitat d'un formigó amb el que estableix el projecte es comprovarà durant
la seva recepció a l'obra, i inclourà el seu comportament en relació amb la docilitat,
la resistència i la durabilitat o qualsevol altra característica que estableixi el Plec
de prescripcions tècniques particulars o decideixi el Director de les Obres.

El representant del laboratori aixecarà una acta per a cada presa de mostres, que
haurà d'estar subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadascun amb una
còpia de la mateixa. La seva redacció obeirà a un model d'acta, aprovat per la
Direcció d'Obres a l'inici de l'obra i el contingut mínim es recull en l'Annex nº 21 de
l'EHE-08.
Els assajos a realitzar en el formigó són els que es mostren a continuació:
1. PROFUNDITAT DE PENETRACIÓ DE L'AIGUA, es procedirà a realitzar
l'assaig segons UNE-EN-12390-8:2001. Abans del començament de
l'assaig se sotmetrà a les provetes a un període d'assecat previ de 72 hores
en una estufa de tir forçat a una temperatura de 50 + -5ºC.
2. DOCILITAT DEL FORMIGÓ, es determinarà la consistència del formigó
fresc pel mètode del con d'Abrams, segons UNE EN 12350-2.
L'especificació per a la consistència del formigó serà la recollida, d'acord amb la
docilitat del formigó, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, si s'escau,
la indicada per la Direcció d'Obra. Es considerarà conforme quan l'assentament
obtingut en els assajos es trobi dins dels límits definits en la taula 86.5.2.1. de
l'EHE-08 (Toleràncies per la consistència del formigó).

Consistència definida pel seu tipus
Tipus de consistència

Tolerància en cm

Interval resultant

Seca

0

0-2

Plàstica

±1

2-6

Tova
Fluïda

±1
±2

5-10
8-17

Líquida

±2

14-22

Consistència definida pel seu seient
Seient en cm

Tolerància en cm

Interval resultant
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Entre 0-2

±1

A±1

Entre 3-7
Entre 8-12

±2
±3

A±2
A±3

Entre 13-18

±3

A±3

o
o
o

Resistència a compressió.
Absorció d'aigua.
Adhesió.

Així les característiques a assajar en morters fets en obra per a revestiment:
3. RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ, s'ha de comprovar que la resistència del
formigó és l'adequada per al projecte, d'acord amb els criteris de seguretat
i garantia per a l'usuari definits a la EHE-08.
Aquesta es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió pel
mètode A de penetració d'agulla en un formigó projectat, segons la norma UNEEN 14.488-2.

Característiques a
assajar

Ús

Criteris d’acceptació i mètodes
d’assaig
Resistència:

Resistència a compressió

Tots

•

CS I: 0,4 a 2,5 N/mm2

•

CSII: 1,5 a 5 N/mm2

•

CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2

• CS IV: a 6 N/mm2
Assaig UNE-EN 1015-11:2000

La seva freqüència i els criteris d'acceptació aplicables seran funció de:
Absorció d’aigua per capacitat:

a) El distintiu de qualitat i el nivell de garantia.
Absorció d’aigua

Només revestiments
exteriors

b) La modalitat de control que s'adopti en el projecte:
-

Adhesió

Modalitat 2. Control al 100 per 100, segons 86.5.5, i

-

Modalitat 3. Control indirecte, segons 86.5.6.

Per a cada procés o activitat, es definiran les unitats d'inspecció corresponents la
dimensió o grandària serà conforme a l'indicat a la Taula 92.5 de l'EHE.

W1: c ≤ 0,40 kg/cm2 min0,5

•

W2: c ≤ 0,20 kg/cm2 min0,5

Assaig UNE-EN 1015-18:2003

Modalitat 1. Control estadístic, segons 86.5.4,

-

•

Tots

Major que el valor declarat
Assaig UNE-EN 1015-12:2000

Els assajos s'han de fer per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de morter fresc, agafada en obra segons UNE-EN 1015-2, per
a la determinació de les següents característiques:
-

Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter
fresc, segons la norma UNE 83811

-

Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons
la norma UNE-EN 1015-6

-

Determinació de la capacitat de retenció d'aigua d'una mostra de morter
fresc segons la norma UNE 83816

-

Determinació del contingut d'aire d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE.-EN 1015-7

-

Assaig d’estabilitat amb determinació de l'exsudació i variació de volum de
la injecció de lletada, segons Annex 5 de l'EHE-08.

6.2 MORTERS
Els assajos a realitzar en els morters varien si es tracta de morters Industrials i
morters in situ:
-

Morters Industrials, en el cas del control mitjançant assajos es considera
que els morters industrials a disposar del Marcat CE que garanteix,
mitjançant assajos realitzats en fàbrica i sota un control de producció, les
característiques que el defineixen, no cal fer aquest control llevat que el
prescriptor així ho especifiqui.
Però si fos necessari fer algun assaig en obra, per a la comprovació
d'alguna de les característiques del morters s'hauran de realitzar els
assajos que ja se li exigeixen:
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6.3 INSTAL·LACIONS. PROVES DE SERVEI

De tots aquests controls es lliurarà un programa de Punts d'Inspecció degudament
emplenat.

Comprovació d’instal·lació d’auscultació.
6.4 INFORME DE RESULTATS
Els Quadres de Control i panells elèctrics es realitzaran d'acord amb els Esquemes
elèctrics, així com als plànols de vistes físiques.
Abans de la seva expedició a obra es realitzarà el muntatge total dels armaris amb
els components col·locats i realitzats el cablejat complet, per tal de comprovar els
circuits.
Es realitzarà com a mínim els següents controls:
-

Comprovació de dimensions, gruix de xapa, premsat de cargols, acabat,
etc.

-

Comprovació del cablejat d'armaris i de cada component en particular,
d'acord amb els esquemes enviats per l'adjudicatari, des d'aquests fins als
regleters de bornes de sortida.

-

Comprovació que es compleixen en totes les característiques indicades en
l'especificació de disseny i de la subcomanda.

-

Comprovació de les característiques i qualitats dels Components inclòs en
cada panell, com ara: contactors, arrencadors, transformadors, relés,
fusibles, polsadors, pilots, regleters de bornes, safates i conductors,
ràcords, posades a terra, etc.

-

Comprovació del correcte funcionament d'interruptors, polsadors, llums
pilot, relés, etc.

-

Comprovació de rètols.

-

Comprovació del correcte funcionament dels contactors amb tensions de
comandament diferent a la nominal.

-

Comprovació dels enclavaments.

-

Assaig de simulació de funcionament.

-

Assaig de resistència d'aïllament de cada quadre.

De les inspeccions realitzades s'emetran informes en el qual es recull la data de
la inspecció, els treballs realitzats, la normativa aplicada, els elements
inspeccionats, els resultats obtinguts i el tècnic que va realitzar la inspecció.

7. CONTROL DE L’OBRA ACABADA
Per tal de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de
realitzar-les verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la
direcció facultativa i les previstes en el CTE i la resta de la legislació aplicable que
s'enumera a continuació:
7.1 FORMIGÓ
S'han de prendre les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la
humitat del formigó durant l'enduriment i primer període d'enduriment, mitjançant
un adequat curat. Si el curat es realitza mitjançant reg directe, aquest es farà sense
que produeixi desllavat de la superfície i utilitzant aigua sancionada com a
acceptable per la pràctica. Queda prohibit l'ús d'aigua de mar.
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, s'ha d'efectuar una
inspecció de la mateixa, a fi de comprovar que es compleixen les especificacions
dimensionals amb les toleràncies geomètriques establertes en el projecte o, si no,
les indicades a l'efecte en el annex 11 de l'EHE-08.
7.2 MORTERS
Una vegada que es comprova que el material és el correcte, segons especifica el
projecte, disposa de la documentació que ho acredita i compleix amb els requisits
exigits mitjançant la realització d'assaigs (morters fets en obra), s'ha d'assegurar
que la unitat s'executi segons les especificacions d'ús i aplicació presentades pel
fabricant, per tal d'evitar futures patologies.
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7.3 INSTAL·LACIONS
Es comprova que les inspeccions realitzades durant execució i instal·lació dels
diferents equips d’auscultació i d'instrumentació compleixen amb les
característiques i requisits establerts en el Plec i en les Normatives de compliment.
La Direcció d'Obra podrà requerir proves de funcionament addicionals en cas de
no deixar clar el compliment dels requisits establerts anteriorment.

8. PRESSUPOST
El pressupost d'execució material per al control de qualitat ascendeix a la quantitat
de SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS (691,0 €).
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present estudi de seguretat i salut té per objectiu establir les directrius en
matèria de prevenció de riscos laborals a seguir durant l'execució de les obres del
projecte constructiu de la REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS
BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS,
d'acord amb el que disposa el Reial Decret en article 1.627/1997 de 24 d’ Octubre.
La metodologia utilitzada és la d'analitzar tant les unitats d'obra, la tecnologia, els
procediments de treball i organització de l'obra, com l'entorn i condicions físiques
del lloc. De tot això s'identifiquen els riscos evitables i es determina com evitar-los.
Es relacionen els riscos inevitables, especificant solucions per controlar-los i
reduir-los.
En aquest Estudi s'analitzen els riscos que durant l'execució de l'obra poden
ocasionar accidents o malalties professionals i s'estableixen els sistemes de treball
a utilitzar en cada fase de l'obra, així com les proteccions, tant individuals com
col·lectives que seran d'ús obligatori .
També s'indiquen les necessitats pel que fa a les instal·lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors i les proteccions necessàries per prevenir els
riscos de danys a tercers.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a la/les empresa/es contractista/es per
dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos
professionals facilitant el seu desenvolupament sota el control del Coordinador en
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l' obra.

Com a resultat de l'anterior, es fixa el cost de la prevenció de riscos, es dicten les
pautes d'actuació tant en matèria de medicina preventiva com en matèria de
medicina assistencial en cas d'accident laboral. En base a aquest treball es
redactarà posteriorment, el "Pla de seguretat i salut" on es concretarà la tecnologia
constructiva a utilitzar pel contractista principal, que serà coincident amb el
considerat en aquest estudi.
Es conclou finalment que l'èxit d'aquest estudi, rau en aconseguir la implicació de
tots els intervinents en la realització de l'obra per a una correcta execució de les
tasques, no només des del punt de vista tècnic sinó també del de la prevenció de
riscos laborals. Per a això s'ha de crear un ambient laboral que sigui capaç
d'animar a tots els treballadors a posar en pràctica els procediments i indicacions
relacionats en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
1.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents
documents:
Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis
auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no
es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures
alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les
normes legals i reglamentaries aplicables a les
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així
com les prescripcions que s'hauran de complir en relació
amb les característiques, l'ús i la conservació de les

En el present Estudi es presentarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra per al seu estudi i aprovació.
L'Estudi podrà ser modificat en funció del procés d'Execució d'obra i de les
possibles incidències o canvis que sorgeixin, sempre comptant amb l'autorització
del Coordinador de Seguretat i Salut.
En tot moment estarà disponible en obra una còpia del present Estudi de Seguretat
i Salut, de la mateixa manera que el Llibre d'Incidències subministrat pel Col·legi
Professional corresponent al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra.
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màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per
la millor definició i comprensió de les mesures preventives
definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball
que hagin estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per
l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

2. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS
Es descriuen a continuació els agents de l'edificació actuants en aquest projecte,
segons el que disposa l'article 2 del REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d'octubre.
•

Promotor de l'obra titular del centre de treball

Nom: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA
D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE
TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS
-

Emplaçament

La presa de Darnius Boadella i el seu embassament s’ubica sobre el riu Muga al
terme municipal de Darnius, a la comarca del Alt Empordà.
La comarca està situat al sector nord-oriental de Catalunya, al costat de la
contrafort oriental dels Pirineus i la frontera amb França (aproximadament 13 km
en línia recta), i a menys de 30 km (també en línia recta) de la costa (mar
Mediterrani).
A més de la presa principal, tanquen l'embassament els dics de Els Fangots,
format per una galeria de formigó amb paraments de materials solts, i el dic de la
Mola Truncada, consistent en una presa de formigó, de gravetat i planta recta
sense galeries
-

Descripció de l’obra

L’objecte de les obres és l'ampliació del sistema d’auscultació. Les obres consten
de:

Adreça: Carrer de Provença, 204
- Millora de la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella i del dic de
Fangots.

Municipi: Barcelona
Província: 08036 Barcelona
•

Projectista:

- Adequació de l’ancoratge dels pèndols invers de la presa de Darnius
Boadella.

Nom: AQUATEC
Adreça: Santa Leonor, 39
Municipi: Madrid
Província: 28001, Madrid

3. EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
-

- Ampliació de la xarxa sísmica de la presa de Darnius Boadella.

- Instal·lació de piezòmetres i la seva automatització en la presa de Darnius
Boadella i del dic de Fangots.
- Instal·lació de mesuradors de desplaçament en juntes tridimensional de
la presa de Darnius Boadella.
- Automatització de la nova instrumentació instal·lada

Projecte
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3.1 CONDICIONS DELS ACCESSOS I VIES D’ACCÉS A L’OBRA

a)

S'entenen per accessos als llocs o zones per on han de passar els operaris i les
màquines dels treballs preliminars i exteriors. Del que disposa l'annex IV, Part A
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, es desprenen les següents
disposicions:
-

-

-

b)

Estabilitat i solidesa:
a) S'ha de procurar, de manera apropiada i segura, l'estabilitat dels
materials i equips i, en general, de qualsevol element que en qualsevol
desplaçament pugui afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin
una resistència suficient només s'autoritzarà en cas que es
proporcionin equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi de
manera segura.
Vies i sortides d'emergència:
a) Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i
desembocar el més directament possible en una zona de seguretat.
b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar
ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides
d'emergència dependran de l'ús, dels equips i de les dimensions de
l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin
estar presents en ells.
d) Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar
conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Aquesta senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
e) Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les
portes que donin accés a elles, no han d'estar obstruïdes per cap
objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol
moment.
f)
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides
d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades
amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.
Vies de circulació i zones perilloses:

c)

d)
e)

f)

Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls
i rampes de càrrega hauran d'estar calculats, situats, condicionats i
preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar fàcilment,
amb tota seguretat i conforme a l'ús al qual se'ls hagi destinat i de
manera que els treballadors emprats en les proximitats d'aquestes vies
de circulació no corrin cap risc.
Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de
mercaderies, incloses aquelles en les que es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de
persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació, s'haurà de
preveure una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció
adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el
recinte.
Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu
control i manteniment.
Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades
a una distància suficient de les portes, portes, passos de vianants,
corredors i escales.
Si a l'obra hagués zones d'accés limitat, aquestes zones han d'estar
equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no
autoritzats puguin penetrar en elles.

S'han de prendre totes les mesures adequades per protegir els treballadors que
estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones han d'estar
senyalitzades de manera clarament visible.
-

Molls i rampes de càrrega:
a) Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions
de les càrregues transportades.
b) Els molls de càrrega han de tenir com a mínim una sortida i les rampes
de càrrega hauran d'oferir la seguretat que els treballadors no puguin
caure.

-

Espai de treball:
a) Les dimensions del lloc de treball s'han de calcular de tal manera que
els treballadors disposin de la suficient llibertat de moviments per a les
seves activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material
necessari.
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-

Disposicions diverses:
a) Els accessos i el perímetre de l'obra s'han de senyalitzar i destacar-se
de manera que siguin clarament visibles i identificables.

coronació de la presa amb les galeries 1, 2 i 3, però a través d’aquestes es pot
accedir a la resta. No s’ha detectat cap deficiència en aquest accés.

3.2 ACCESOS DE LES INSTAL·LACIONS.
Accessos a la presa i instal·lacions En general són correctes. La carretera principal
d'accés passa por la NII, incorporació a la GIV- 5044. Aquesta carretera des de
l'accés al poble de Biure fins a la següent incorporació a la carretera GI-504, té un
únic carril per a tots dos sentits, con una amplitud (5 m) que pot presentar
problemes caso de creuament con camions i falta de visibilitat por la gran quantitat
de corbes. Una vegada en la carretera GI-504 es torna a tenir dos carrils estrets
per a tots dos tots dos sentits.
El camí que connecta la carretera GI-V-5042 amb la coronació de la presa també
es troba en adequades condicions i dóna accés a l’oficina del personal
d’explotació, al seu aparcament, al camí de la central hidroelèctrica i del peu de
presa, a la caseta del transformador, a la dels grups electrògens i als lavabos
públics.

3.3 CARACTERÍSTIQUES DELS ACCESOS DEL PERSONAL
L’accés a la central hidroelèctrica i al peu de la presa està conformat per un camí
no pavimentat però en bon estat. Per tant és fàcilment transitable amb vehicles
tipus turisme, al igual que el camí d’accés a la caseta de trencament de càrrega
per abastament, tot i que aquest està parcialment pavimentat.

- Han de senyalitzar i mantenir-se llises i sense obstacles. Si les
circumstàncies no ho permeten, es disposaran passarel·les amb un ample
mínim de 60 cm i, si és possible, zones que no hagin de trepitjar els
vehicles.

El camí d’accés a la coronació de la presa transita per damunt del dic dels Fangots,
- Es procedirà de la mateixa forma per al pas de carretons manuals.
quedant el punt d’entrada a la seva galeria d’inspecció just davant de les casetes
dels grups electrògens i del centre de transformació. La continuació d’aquest camí
per la coronació de la presa dóna accés al magatzem (excavat en roca a l’estrep
de la marge dreta) i a la pista del dic de la Mola Truncada. Tant aquest camí
d’accés com el tram sobre la coronació de la presa està dotat d’il·luminació i es
troba en bon estat de conservació. En canvi, la pista d’accés al dic de la Mola
Truncada no està pavimentat ni il·luminat, però el seu estat és bo i es pot accedir
sense problemes amb vehicles turisme.
L’accés principal a les galeries del cos de la presa de Boadella es troba situat a la
coronació, mitjançant una caseta ubicada a la banda d’aigües avall, i es pot
realizar amb ascensor o amb escales. Aquests dos mitjans comuniquen la

- Es senyalitzarà l'itinerari a seguir pels operaris per a la seva circulació per
l'obra i a les zones de treball, emmagatzematge o dependències mitjançant
cinta plàstica. L'empresa disposarà dels senyals indicatius dels riscos
existents i de les obligacions en matèria de seguretat.
- Es situaran de forma separada al de vehicles.
- L'accés a la cimentació de presa es realitzarà per mitjà d'escala
esglaonada i amb barana.
- Ha de situar-se en zona pròxima a la porta d'entrada al solar i locals de
neteja i vestuari.
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- Si hi ha poc desnivell, es pot disposar una plataforma amb travesses i
passamans que, de forma inclinada i ferma, arribarà al punt més baix i el
més alt.
- En el cas que els treballadors hagin d'utilitzar com a via d'evacuació ràpida
la rampa d'accés de vehicles, haurà de cuidar:
1. Haver informat prèviament de la seva existència així com de la forma
d'actuar.

3.8 PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ ESTUDI DE SEGURETAT
I SALUT
El Pressupost d’ Execució Material (PEM) estimat de referència per a l’ Estudi de
Seguretat i Salut corresponent a aquest projecte és de SET MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (7.850,01 €).
3.9 TERMINI D’EXECUCIÓ

2. La rampa d'accés ha de tenir amplitud suficient.

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 (quatre)
mesos.

3. Disposarà de travesses o esglaons i barana en el seu recorregut.

3.10 CAP I CENTRE HOSPITALARI MÉS PRÒXIM

4. La màxima pendent serà del 8% si la seva longitud és superior a 10
metres.

La següent imatge recull els telèfons i adreces de centres d'emergència i atenció
mèdica.

3.4 AUTOR DE L’ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns

: José Manuel Pérez Quintanilla
: Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm.
Despatx professional

: 24.701
: AQUATEC

3.5 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL
PROJECTE
EL Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte és l'Enginyer de
Camins, Canals i Ports José Manuel Pérez Quintanilla.

HOSPITALS
Hospital de Figueres
Ronda del Rector Arolas, s / n, 17600
Telf.: 972 50 14 00
CENTRES D’ ATENCIÓ PRIMÀRIA
•

3.6 AUTOR DEL PROJECTE
L'autor del projecte és l'Enginyer de Camins, Canals i Ports José Manuel Pérez
Quintanilla.
3.7 PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El Pressupost d’Execució Material (PEM) general d’aquest projecte que es reflexa
al Document núm. 4: Pressupost és de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL CINCCENTS CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (288.505,71 €).

CAP Ernest Lluch
Carrer de la Tramuntana, 2
17600 Figueres
Telf: 972 67 76 31

CONSULTORIS
•

Consultori Local Darnius
Carrer Major, 3,
17722 Darnius
Telf: 972 53 55 56

•

Consultori Local Boadella d’Empordà
Passeig Nou, 1
17723 Boadella d'Empordà
Telf: 972 56 91 26
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-

Conductor de pala excavadora i carregadora.

Telefon d’emergencies:

112

-

Electricista.

Telefon d’emergencies médiques:

061

-

Encarregat d'obra.

4. PLA D’EXECUCIÓ D’OBRA

-

Ferrallista.

Segons es pot veure en l'Annex I, i en compliment del que disposa l'article 8 del
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, s'ha estudiat un pla d'execució d'obra
que es creu el més adequat donada la naturalesa de l'obra i de tenint presents les
següents premisses:

-

Gruista.

-

Muntador de bastides penjades.

-

Muntador de baranes de seguretat.

-

Operador amb martell pneumàtic.

-

Peó especialista.

-

Peó solt.

-

Senyalista.

-

Soldador

- Es preveu un desenvolupament lògic de les diferents unitats d'obra procurant
una mínima superposició de les activitats que s'entenen incompatibles en el fet
que la seva interferència podria suposar un risc innecessari.
- Donada la naturalesa de la propietat, es creu convenient agrupar i concentrar
al màxim els períodes de treball en l'obra en què intervenen els diferents
subcontractistes intervinents per així facilitar l'organització temporal dels
mateixos.
- Es suposen uns rendiments del personal per al desenvolupament de les
activitats en què es tenen en compte en el còmput del temps emprat, els treballs
previs a les activitats a desenvolupar (muntatges d'elements auxiliars,
adequació del lloc de treball ...) l'activitat pròpiament dita i els treballs posteriors
a l'activitat (desmuntatge d'elements auxiliars, neteja del treball executat ...).
4.1 OFICIS QUE LA SEVA INTERVENCIÓ ÉS OBJECTE DE LA PREVENCIÓ
DELS RISCOS LABORALS
En les activitats d'obra descrites, intervenen els següents oficis:

4.2 MITJANS AUXILIARS PREVISTOS PER A LA REALITZACIÓ DE
L’OBRA.
La llista següent conté els que es consideren de propietat del contractista o d'algun
subcontractista sota el control directe de l'anterior; es considera la qual cada
empresari haurà mantingut la propietat de la seva empresa i que en el cas de
subcontractació, exigirà que hagi rebut un manteniment acceptable, de manera
que el nivell de seguretat pot ser alt. Tanmateix, és possible que hi hagi
inseguretat, en el cas de servir-se material vell en bon ús; si això és així la
seguretat ha de retocar.
De l'anàlisi del projecte, de les activitats d'obra i dels oficis, es preveu la utilització
dels següents mitjans auxiliars:

-

Paleta.

-

Capatàs o cap d'obra.

-

Fuster encofrador.

-

Serraller.

-

Conductor de camió banyera.

-

Bastides metàl·liques modulars.
Bastides sobre cavallets.
Banc de treball amb mordasses o destrets
Carretó o carretó de mà
Contenidor de runes.
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-

Encofrat amb barana perimetral (forjats o lloses).
Escala de bastida metàl·lica modular.
Escala de mà.
Eslinga d'acer (hondilles, bragues).
Cabassos per pastes hidràuliques o eines manuals.
Eines de paleta (paletes, paletines, planes, plomades).
Eines de fusteria (enformadors, burins, martells, etc.).
Eines manuals (pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca).
Gàbies per a transport de materials solts.
Esglaons metàl·lics encadenats.
Plataforma de descàrrega en alçada.
Puntals metàl·lics.
Regles, fileres, mires.
Torreta metàl·lica sobre rodes.
Transpalet.
Trompa d'abocament de runes.

4.3 INTERACCIONS I INCOMPATIBILITATS EXISTENTS A L’OBRA O EN
ELS SEUS VOLTANTS
Segons l'exposat A l'article 10 apartat J del RD. 1627/1997 de 24 d'octubre i com
a principi d'acció preventiva s'han d'estudiar les interaccions i incompatibilitats que
puguin sorgir en el desenvolupament de l'execució de l'obra.
Per evitar aquestes interaccions i incompatibilitats, resulta especialment
necessària la cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms. D'acord amb el que disposa l'article 24 de la LPRL, els empresaris
(contractistes o subcontractistes) i els treballadors autònoms que intervinguin en
una obra estan obligats a cooperar entre si en l'aplicació de la normativa de
prevenció de riscos laborals intercanviant informació i establint els mecanismes de
coordinació que siguin necessaris. El coordinador en matèria de seguretat i de
salut durant l'execució de l'obra té, entre les seves funcions, la d'organitzar
aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant pel seu
correcte desenvolupament, en estret contacte amb el o els contractistes. Aquesta
funció és especialment significativa quan en l'obra, per haver contractat el
promotor parts de la seva execució a diversos contractistes, hi hagi múltiples
plans.
En la confecció del pla d'execució d'aquesta obra s'ha posat especial èmfasi en
evitar les interaccions i coincidències entre les partides d'obra tant en el temps

com en l'espai, tractant de minimitzar així els possibles riscos a causa de la
coexistència de dues o més activitats en el mateix lloc de treball. Així s'ha ordenat
l'execució de tal manera que els treballs de cada partida comencen a executar-se
tenint en compte per començar a aquests el volum de feina a realitzar, el rendiment
dels operaris en realitzar-la així com l'evolució prevista per a la tasca que li
precedeix. S'aconsegueix així la mínima interacció entre oficis, evitant regs
possibles riscos per convivència.

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS.
Segons es disposa en l'article 15 de la part A de l'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre i en el Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball,
els principis de disseny aplicats a les instal·lacions provisionals projectades han
estat els que s'expressen a continuació:
1. Aplicar els requisits regulats per la legislació vigent.
2. Quedar centralitzades metòdicament.
3. Es dóna a tots els treballadors un tracte d'igualtat, qualitat i confort,
independentment de la seva raça i costums o de la seva pertinença a
qualsevol de les empreses: principal o subcontractades, o treballadors
autònoms.
4. Resolen de forma ordenada, les circulacions en el seu interior, sense greus
interferències entre els usuaris.
5. Es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de comitès, sindicals
o formatives.
6. Organitzar de forma segura l'accés, estada al seu interior i sortida de l'obra.
5.1 CÀLCUL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS
Aquest número serà la base per al càlcul del consum dels equips de protecció
individual així com per al càlcul de les "instal·lacions provisionals per als
treballadors" segons el que disposa l'article 3 del Reial Decret 773/1997 de 30 de
maig, i els articles 7 i 141 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.
El càlcul del nombre de treballadors previstos a l’obra es calcula a partir de la
premissa de que l’import percentual del cost de la mà d’obra és del 16% del PEM
de l’obra.
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PEM : 288.505,71 €
35 % PEM: 100.976,99 €
El nombre mitjà d’hores treballades pels operaris en els 4 mesos serà:
4 mesos x 22 dies x 8 hores = 912 hores
El cost global d’hores és: 100.976,99 € / 912 h = 110,7 €/h
El preu mitjà per hora d’un treballador és: 18 €/h
El nombre de treballadors en hora punta (arrodonint) és: 110,7 €/h / 18 €/h = 6
treballadors.

Si el Pla de Seguretat i Salut efectua alguna modificació de la quantitat de
treballadors que s'ha calculat que intervinguin en aquesta obra, s'haurà d'adequar
les previsions d'instal·lacions provisionals i proteccions col·lectives i individuals a
la realitat. Així s'exigeix en el plec de condicions particulars.
5.2 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS.
Inicialment s'habilitarà una zona per a la neteja i vestuari dels treballadors.
S'ha modulat cadascuna de les instal·lacions de vestuari i menjador amb una
capacitat per a 6 treballadors, de tal manera, que donen servei a tots els
treballadors adscrits a l'obra segons la corba de contractació i seguint les
indicacions de la Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a
les obres de construcció:
Superfície del vestuari lavabo: 6 treb. x 2 m2. = 12 m2.
Nº de inodors: 6 treb./ 20 treb. = 1 unt.
Nº de dutxes: 6 treb. / 10 treb. = 1 unt.
Nº de lavabos: 6 treb. / 10 unt. = 1 unt.
Nº de armaris taquilla: 6 unt.
Nº de bancs para 5 persones: 6 treb. / 5 treb. = 2 unt.
Nº de escalfadors elèctrics de 100 l.: 6 treb. / 20 treb. = 1 unt.
Nº de convectors elèctrics de 2000 w.: 12 m2. / 40 m2. = 1 unt.
Superfície del menjador: 6 treb. x 2 m2. = 12 m2.
Nº de mòduls: 20 m2 = 1 mòdul
Nº de taules tipus parc: 6 treb. / 10 treb. = 1 unt.
Nº de escalfa menjars: 6 treb. / 20 treb. = 1 unt.
Nº de pilletes fregaplats: 6 / 20 treb. = 1 unt.
Nº de frigorífics domèstics: 6 treb. / 20 treb. = 1 unt.

Nº de convectors elèctrics de 2000 w.: 20 m2 / 20 m2. = 1 unt.
Si el pla de seguretat i salut efectua alguna modificació de la quantitat de
treballadors que s'ha calculat que intervinguin en aquesta obra, s'haurà d'adequar
les previsions d'instal·lacions provisionals i proteccions col·lectives i individuals a
la realitat.
5.2.1 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’ OBRA
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres
on s’ha d’instal•lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals
els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal•lació elèctrica de
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal•lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament
a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure
de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons
el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas
de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal•lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons
càlcul del projectista i comprovació de l’instal•lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal•lació elèctrica són les següents:
•

Connexió de servei
−
−
−
−

1.

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal•lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les
zones sense pas de vehicles.
Quadre General
1.
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes
mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat
caldrà que sigui de 30 mA.
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2.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal
que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols
de connexió, terminals automàtics, etc.).
3.
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a
cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs
el neutre).
4.
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici
de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà
d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.
5.
Estarà protegida de la intempèrie.
6.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
7.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de
risc elèctric (R.D. 485/97).
a)

•1
•1

Transformador de seguretat
Connexió de corrent 2P

:
:

(220 v./ 24 v.).
16 A.

•

Connexions de corrent

−

−

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la
connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
• Connexió de 24 v
:
Violeta.
• Connexió de 220 v
:
Blau.
• Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.

•

Maquinària elèctrica

−

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o
d’altres aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb
clavilla normalitzada.

−
−

Conductors
a)
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
b)
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
c)
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant
„jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

−

•

Enllumenat provisional

•

Quadres secundaris

−

−

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i
hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el
següent:

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal•laran als sostres per tal de
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

−
−

−
−

−

•1
•1
•1
•4
•1
•1
•2

Magnetotèrmic general de 4P
Diferencial de 30 A
Magnetotèrmic 3P
Magnetotèrmics 2P
Connexió de corrent 3P + T
Connexió de corrent 2P + T
Connexió de corrent 2P

:
:
:
:
:
:
:

30 A.
30 mA.
20 mA.
16 A.
25 A.
16 A.
16 A.

−
−

•

Enllumenat portàtil

−

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió
de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

−
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5.2.2 INSTAL.LACIÓ D’ AIGUA PROVISIONAL D’ OBRA
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal•lin una derivació des de la
canonada general al punt on s’ha de col•locar el corresponent comptador i puguin
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons
les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum,
tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones
necessàries.

−
−
−

5.2.3 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic,
les instal•lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

−

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb
bactericides.

−

5.2.4 ALTRES INSTAL.LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final,
la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions
a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols),
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació
adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents
−

−

La instal•lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no

−

−

−
−
−

s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que
això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica
„MIE-APQ-001
Almacenamiento
de
líquidos
inflamables
y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.
S’instal•laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col•locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues
de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert
a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització,
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors,
camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i
canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls,
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar
part de la conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
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−

•

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal•lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal
col•locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col•locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
− Els extintors mòbils hauran de col•locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible,
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
5.3 NORMES GENERALS DE CONSERVACIÓ I NETEJA.
-

-

-

Els sòls, parets i sostres dels lavabos, vestuaris i dutxes, seran continus,
llisos i impermeables, en tons clars i amb materials que permetin el rentat
amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària.
Tots els elements com ara aixetes, desguassos, carxofes de dutxes, etc.,
estaran en perfecte estat de funcionament i els bancs i taquilles, aptes per
a la seva utilització.
Al vestidor, al quadre situat a l'exterior, es col·locaran de forma ben visible
les direccions dels centres mèdics, amb indicació de la seva adreça i
número de telèfon, així com altres telèfons d'interès.

6. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal•lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos
que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUCTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació,
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
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f.
g.
h.
i.

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.
7.1 MANIPULACIÓ
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat,
de forma singular a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.

7.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’ APILAMENT
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a.
Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en
el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la
denominació o nom comercial.
b.
Nom comú, si és el cas.
c.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un
preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la
substància o preparat perillós.
e.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en
el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
•

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
presència de comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació
eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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8. CONDICIONS DE L’ ENTORN
•

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,
per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Ocupació del tancament de l’obra
8.2 SERVITUDS

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte)
i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
•

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas,
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu
i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,
per tant, no seran objecte d’abonament independent

Situació de casetes i contenidors

Es col•locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
l’obra.

9. MEDIAMBIENT LABORAL
9.1 IL.LUMINACIÓ

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per
aquest fi.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions
respecte a la utilització d’il•luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques
d’intensitat.

8.1 SERVEIS AFECTATS
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència
i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en
general, d’instal•lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter
informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva
pròpia investigació per a la qual cosa sol•licitarà dels titulars d’obres i serveis,
plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il•luminació elèctrica serà
antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de
seguretat.
Les intensitats mínimes d’il•luminació artificial, segons els distints treballs
relacionats amb la construcció, seran els següents:
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25-50 lux
100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i
treballs d’oficina en general.
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes
exigències visuals.
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix
artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Compressor
....................
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ....................
Formigonera petita < 500 lts.
....................
Formigonera mitjana > 500 lts.
....................
Martell pneumàtic (en recinte angost)
....................
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
....................
Esmeriladora de peu
....................
Camions i dumpers
....................
Excavadora
....................
Grua autoportant
....................
Martell perforador
....................
Mototrailla
....................
Tractor d’orugues
....................
Pala carregadora d’orugues
....................
Pala carregadora de pneumàtics
....................
Pistoles fixaclaus d’impacte
....................
Esmeriladora radial portàtil
....................
Tronçadora de taula per a fusta
....................

82-94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll
seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de
prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
9.3 POLS

9.2 SOROLL
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista,
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la
indústria de la construcció:

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents
afeccions:
−

Rinitis
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−
−
−
−
−
−
−
−

Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

−
−
−
−
−
−
−
−

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.

−

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl•liques en suspensió, en treballs de
soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

9.4 ORDRE I NETEJA
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------% Si O2 + 2

mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els
següents:
−
−
−
−
−
−

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a
les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte,
especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes
de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de
residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i
restes de matèria. Il•luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre
superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de
neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants
en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el
projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja
inherents a l’operació realitzada.
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a
prendre.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels
vasos capil•lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

9.5 RADIACIONS NO IONITZANTS

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com
bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
• Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials,
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel
cristal•lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre
i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la
il•luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats
a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font
de les radiacions.

• Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona,
a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la
retina.
• Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres)
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per
a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,
acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de
la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos,
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives,
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prevenció de riscos laborals.
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S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han
de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la
instal•lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball,
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat
de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de
la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa,
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl•lula fotosensible),
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
• Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb

força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al
voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls
i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal•lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos
grups i quatre classes següents:
j)

k)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins
de les classes I y II.
•

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no
poden ser excedits.

•

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys
de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos
per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta
de centelles.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia
major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV
respectivament.
•

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la
corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot
resultar perillós.

•

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre
l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

•

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per
reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la
pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat
apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de
raigs làser:
a)
Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament
la visió directa del raig.
b)
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500
mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular,
en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c)
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de
les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

d)
S’han de col•locar senyals lluminoses d’advertència en totes les
zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e)
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de
desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i
blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del
làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables
o explosius.
- Equip:

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a
la pell.
d)
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà
que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials
associats amb la radiació i equip que la genera.
e)
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls,
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
f)
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a)
L’equip làser s’instal•larà en una àrea o recinte degudament
controlats. La il•luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la
dilatació de la pupil•la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b)
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i
per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c)
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència
de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,
l’ozó.

a)
Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la
força està desconnectada.
b)
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació
visible o invisible que genera l’aparell.
c)
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball
amb làser en el laboratori.
d)
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la
radiació emesa per el làser en ús.
e)
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de
material absorbent que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a)
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació
es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.
b)
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i
operar l’equip de làser.
c)
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d)
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se
ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
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e)
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi
la corresponent al pit de l’operador.
f)
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g)
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa
potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb
una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos,
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades
operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
−

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i
embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.

−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de
teràpia, mitjançant radiacions ionizants.

−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

−

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti
material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a
ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''.

−

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli
material radioactiu.

−

Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús
industrial.

−

Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia
industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.

9.6 RADIACIONS IONITZANTS

−

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com
definitius.

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin
donar aquest tipus de radiació, com són:

−

Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions
ionitzants.

−

Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper,
làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat
de recipients o grans dipòsits.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció
col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral•lel al sòl, l’àrea
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de
làser que es tracti.

−

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en
canonades, estructures i edificis.

−

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

−

−

Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients
o grans dipòsits.

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.

−

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

−

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser
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encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

10. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum
i del tipus dels teixits irradiats.

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més
segur és aquell que no es realitza”.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació
radioactiva accidental.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions
elementals:
−

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen
en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint
en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any
ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació,
s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor
necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics).

−
−

−
−

−
−

−

Començar per la càrrega o material que apareix més
superficialment, és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que
aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o
llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per
al transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà
col·locar-se entre la part posterior del camió i una
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços
de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun
dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

−
−

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el
transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
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−

Utilització d’ajudes mecàniques.

−

Reducció o redisseny de la càrrega.

−

Actuació sobre l‘organització del treball.

−

Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

−

Ús correcte dels equips de protecció individual.

−

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

−

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és
directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma
de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa
alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra,
fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el
seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer
pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers,
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en
un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i
traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de
la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de
pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà
rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els
següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop
possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona
s’actuarà segons els següents criteris preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins
l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins
arribar al centre de gravetat de la càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició
inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per
a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor
límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg
quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar
un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps.
Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut
per l’equip.
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11. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I AVALUACIÓ DE LA EFICÀCIA DE
LES PROTECCIONS DECIDIDES.
La següent identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions
aplicades, es realitza sobre el pla d'execució de l'obra com a conseqüència de
l'anàlisi del procés constructiu habitual. Pot ser variada pel Contractista i en aquest
cas, ha de recollir els canvis en el seu pla de seguretat i salut en el treball.
Els riscos aquí analitzats, s'eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i
avaluen, mitjançant solucions constructives, d'organització, proteccions
col·lectives, equips de protecció individual; procediments de treball segur i
senyalització oportuns, per aconseguir la valoració en la categoria de: "risc trivial",
"risc tolerable" o "risc moderat", ponderats mitjançant l'aplicació dels criteris de les
estadístiques de sinistralitat laboral publicats per la Direcció General d'Estadística
del Ministeri de Treball i Afers Socials.
De l'èxit d'aquestes prevencions propostes dependrà del nivell de seguretat que
s'arribi durant l'execució de l'obra. En tot cas, el pla de seguretat i salut que elabori
el Contractista, respectarà la metodologia i concreció aconseguides per aquest
estudi de seguretat i salut.
El plec de condicions particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la
proposta que presenti en el seu moment a l'aprovació del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
11.1 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE PUGUIN SER EVITATS I
EN CONSEQÜENCIA, S’EVITEN.
Es consideren riscos evitats els següents:
-

-

Els derivats de les interferències dels treballs a executar, que s'han eliminat
mitjançant l'estudi preventiu del pla d'execució d'obra.
Les originades per les màquines que manquen de proteccions en les seves
parts mòbils, que s'han eliminat mitjançant l'exigència que totes les
màquines estiguin completes; amb totes les seves proteccions.
Les originades per les màquines elèctriques no tenen proteccions contra
els contactes elèctrics, que s'han eliminat mitjançant l'exigència que totes
elles estiguin dotades amb doble aïllament o, si s'escau, de presa de terra
de les seves carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors
diferencials dels quadres de subministrament i xarxa de connexió a terra
general elèctrica.

Els derivats del factor de forma i d'ubicació del lloc de treball, que s'han
resolt mitjançant l'aplicació de procediments de treball segur, en
combinació amb les proteccions col·lectives, equips de protecció individual
i senyalització
- Els derivats de les màquines sense manteniment preventiu, que s'eliminen
mitjançant el control dels seus llibres de manteniment i revisió que no falti
en elles, cap de les seves proteccions específiques i l'exigència en el seu
cas, de posseir el marcatge CE.
- Els derivats dels mitjans auxiliars deteriorats o perillosos; mitjançant
l'exigència d'utilitzar mitjans auxiliars amb marcatge CE o, si s'escau,
mitjans auxiliars en bon estat de manteniment, muntats amb totes les
proteccions dissenyades pel seu fabricant.
- Els derivats pel mal comportament dels materials preventius a emprar en
l'obra, que s'exigeixen en el seu cas, amb marcatge CE o amb el certificat
de certes normes UNE.
-

11.2 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO S’HAN POGUT
ELIMINAR.
Es consideren riscos existents en l'obra, però resolts mitjançant la prevenció
continguda en aquest treball, i en coherència amb l'estadística considerada en el
"Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la Secretaria General Tècnica de
la Subdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i
Afers Socials ", el llistat següent:
1. Caigudes de persones a diferent nivell
2. Caiguda de persones al mateix nivell
3. Caigudes d'objectes per desplom o esfondrament
4. Caigudes d'objectes en manipulació
5. Caigudes d'objectes despresos
6. Trepitjades sobre objectes
7. Xocs contra objectes immòbils
8. Xocs contra objectes mòbils
9. Cops per objectes o eines
10. Projecció de fragments o partícules
11. Atrapament per o entre objectes
12. Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
13. Sobresforços
14. Exposició a temperatures ambientals extremes
15. Contactes tèrmics
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16. Exposició a contactes elèctrics
17. Exposició a substàncies nocives
18. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
19. Exposició a radiacions
20. Explosions
21. Incendis
22. Accidents causats per éssers vius
23. Atropellaments o cops amb vehicles
24. Patologies no traumàtiques
25. "In itinere"
Segons el que disposa l'apartat a de l'article 5 .2 del Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, s'identifiquen en l'annex B, els riscos no evitables per:
Les unitats de construcció previstes en el pla d'execució.
Els oficis que intervenen en l'obra.
Els mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra.
La maquinària a intervenir en l'obra.
Les instal·lacions d'obra.
El muntatge, construcció, retirada o demolició de les instal·lacions
provisionals.
- La utilització, muntatge i desmuntatge dels equips de protecció col·lectiva.
- Incendis en l'obra.
-

Especificant per a cadascuna d'aquestes partides les prevencions decidides i
tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant així mateix l'eficàcia
aconseguida amb aquestes mesures.
11.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA A UTILITZAR A L’OBRA.
De la identificació i anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes
específics que planteja la construcció de l'obra, es preveu utilitzar les contingudes
al següent llistat:
*. Ancoratges calculats per cinturons de seguretat.
*. Ancoratges per cinturons de seguretat. *. Bastida metàl·lica tubular donat suport.
*. Abalisament Lateral De Rampes.
*. Barana Per Buits De Finestra.
*. Barana: Fusta Peus Drets Clava En Cassoleta.
*. Cordes auxiliars, guia segura de càrregues.

*. Cordes fiadoras per cinturons de seguretat.
*. Empostissat quallat de seguretat per a forjats de muntatge insegur.
*. Equips de flotació per treballs propers a aigua embassada
*. Escales de bastida metàl·lica modular (evacuació d'emergència)
*. Escales de mà amb capacitat de desplaçament.
*. Eslingues de seguretat.
*. Extintors d'incendis.
*. Interruptor diferencial de 30 mA Calibrat selectiu.
*. Interruptor diferencial de 30 mA. *. Interruptor diferencial de 300 mA.
*. Oclusió de buit horitzontal amb tapa de fusta.
*. Palastro d'acer.
*. Passarel·la de bastida de ponts volats.
*. Passarel·les volades de seguretat sobre torretes d'apuntalament.
*. Plataforma per a descàrrega en alçada.
*. Plataforma modular flotant *. Portàtil per a il·luminació elèctrica.
*. Telèfon sense fil.
*. Presa de terra general de l'obra.
*. Tanca de PVC tancament de l'obra, (tots els components).
11.4 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILIZAR A L’OBRA.
De la identificació i anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat es desprèn que hi
ha una sèrie d'ells que no s'han pogut resoldre amb la prevenció definida. Són els
intrínsecs d'activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de
persones que intervenen en l'obra. S'utilitzaran les contingudes en el següent
llistat:
*. Arnés cinturó contra les caigudes.
*. Arnés cinturó de subjecció.
*. Botes aïllants de l'electricitat.
*. Botes amb plantilla i puntera reforçada.
*. Botes de loneta reforçada i serratge amb sola antilliscant.
*. Botes impermeables de goma o plàstic sintètic.
*. Botes impermeables de mitja canya, amb plantilla i puntera reforçada.
*. Casc amb pantalla de seguretat.
*. Casc amb protecció auditiva.
*. Casc contra risc elèctric, (baixa tensió).
*. Casc contra risc elèctric, (baixa tensió); amb protecció. auditives.
*. Casc contra risc elèctric, AT.
*. Casc de seguretat.
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*. Casc elm de soldador.
*. Cascos protectors auditius.
*. Armilla reflectant.
*. Cinturó porta eines.
*. Faixa contra les vibracions.
*. Faixa de protecció contra els sobre esforços.
*. Filtre per a ulleres de soldador.
*. Filtre mecànic per mascareta contra la pols.
*. Filtre neutre contra els impactes, per a ulleres de soldador.
*. Filtre neutre contra els impactes, per a pantalles soldador.
*. Filtre per a pantalles de soldador.
*. Filtre químic per dissolvents.
*. Filtre químic per emanacions tòxiques.
*. Ulleres contra la pols o les gotes de formigó.
*. Ulleres contra projeccions i impactes.
*. Ulleres de protecció de radiacions de soldadures i oxitall.
*. Guants aïllants 430 v.
*. Guants aïllants de la calor per betums asfàltics.
*. Guants aïllants fins a 1.000 v.
*. Guants de cuir flor i loneta.
*. Guants de cuir flor.
*. Guants de goma o de material plàstic sintètic.
*. Guants de loneta de cotó impermeabilitzats.
*. Guants de malla contra talls.
*. Davantal de seguretat fabricats en cuir.
*. Mandil impermeable de material plàstic sintètic.
*. Maniguets de cuir flor.
*. Maniguets impermeables.
*. Manyoples de cuir flor.
*. Màscara amb filtre químic recanviable.
*. Mascareta contra les partícules amb filtre mecànic recanviable.
*. Mascareta de paper filtrant contra la pols.
*. Pantalla de seguretat per a soldadura elèctrica, oxiacet. i oxitall.
*. Pantalles contra projeccions de subjecció al crani.
*. Polaines de cuir flor.
*. Polaines impermeables.
*. Genolleres per enrajoladors i treballs realitzats de genolls.
*. Roba de treball de jaqueta i pantalons de cotó.
*. Roba de treball; granotes o bussos de cotó.

*. Vestit impermeable de jaqueta i pantalons.

11.5 SENYALITZACIÓ VIAL.
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l'obra, per
la presència del trànsit rodat. En conseqüència, cal instal·lar l'oportuna
senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura
possible. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta
senyalització, en combinació amb les "literatures" dels mesuraments d'aquest
document de Seguretat i Salut. La senyalització escollida és la del llistat que
s'ofereix a continuació, a manera informativa.
*. SV. Reglamentació, estacionament prohibit, TR-308, 60 cm. de diàmetre.
11.6 SENYALITZACIÓ DELS RISCOS DELS TREBALLS.
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual
previstos, es decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, que recordi en
tot moment els riscos existents a tots els que treballen en l'obra. El plec de
condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta senyalització, en combinació
amb les "literatures" dels mesuraments d'aquest document de seguretat i salut. La
senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a manera
informativa.
*. RT. Notes, caiguda a diferent nivell. Mitjà.
*. RT. Notes, càrregues suspeses. Mitjà.
*. RT. Advertència, perill en general. Mitjà.
*. RT. Advertència, perill en general. Petit.
*. RT. Advertència, risc elèctric. Mitjà.
*. RT. Advertència, risc elèctric. Petit.
*. RT. Obligació, EPI., De cap. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., De cara. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., De cara. Petit.
*. RT. Obligació, EPI., De mans. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., De peus. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., De vies respiratòries. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., De vista. Mitjà.
*. RT. Obligació, EPI., Del cos. Petit.
*. RT. Obligació, EPI., De l'oïda. Petit.
*. RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra caigudes. Petit.
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12. RISCOS I MESURES A ADOPTAR EN ESPAIS CONFINATS
A les instal·lacions on puguin existir espais confinats, entenent-se com a tal
qualsevol espai amb obertures limitades d’ entrada i sortida i ventilació natural
desfavorable, en el que poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables,
tenir una atmosfera deficient en oxigen, que pugui produir-se inundació sobtada, i
que no estigui concebut per a una ocupació continuada per part del treballador.
Serà d’ aplicació la normativa contemplada en aquest annex i, en especial, la del
Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat y salut en el treball.
Aquests espais es classifiquen en 3 categories en funció de la seva perillositat.
a) Espais de categoria 1ª. Es consideraran d’ aquesta categoria:
•

Recintes on pugui produir-se inundació repentina.

•

Galeries de clavegueram visitables o pous de registre.

•

Interior de pous de bombament.

•

Locals son sigui possible la presencia de gasos tòxics o que existeixi risc
de contaminació química o bacteriològica per als treballadors.
Dipòsits de fangs, interior de digestors, etc…

•

•

Dipòsits d’ aigua reduïts, poc ventilats.

•

Canonades d’ aigua per a consum humà o pluvial de gran diàmetre
visitables.

•

Tancs de substàncies químiques tals com clor, àcids, Sitges de cal, etc.

•

Pous de registre de clavegueram a una profunditat inferior a 2 metres.

Per a aquests llocs es necessita una seguretat en el mètode de treball amb una
certificació testimoniant que en aquests llocs es pot entrar sense protecció
respiratòria o de detecció de gasos, una vegada verificades les condicions de l’
atmosfera cada cop que l’ operari entri o a l’ interior de l’ espai confinat.
A les instal·lacions es disposaran dels mitjans de seguretat oportuns (protecció
respiratòria, detector de gasos, etc.), que seran facilitats al treballador una vegada
informat dels possibles riscos previ a la realització de les feines encomanades.
c) Espais de categoria 3ª. Es consideraran d’ aquesta categoria:

Per accedir a aquests espais es precisa d’ autorització per escrit, amb un Pla de
Treball dissenyat a l’ efecte, que serà explicat al responsable de l’ execució
material del mateix, que té l’ obligació de sol·licitar les autoritzacions oportunes.
En situacions de perill atmosfèric o d’ extrema gravetat, es prendran mesures
concretes per garantir la seguretat al treball.
S’ haurà de col·locar la oportuna senyalització amb els avisos d’ aquests perills.
Als plans de treball s’ identificaran totes les mesures de seguretat a respectar en
els diferents casos.
A les instal·lacions es disposaran dels mitjans de seguretat oportuns (protecció
respiratòria, detector de gasos, etc…), els quals seran facilitats al treballador un
cop informat dels possibles riscos previ a la realització de les feines encomanades.
b) Espais de Categoria 2ª. Es consideraran d’ aquesta categoria:

•

Pous de sanejament totalment secs.

•

Túnels de conductes o galeries.

•

Boques d’ home amb una profunditat inferior a 1.5 m.

•

Dipòsits d’ aigua per a consum humà i aigua regenerada.

•

Túnels de sobreeixidors, excepte d’ aigües residuals.

•

Accessos a vàlvules subterrànies de preses.

Es tracta de llocs on, després d’ inspeccions i basant-se en l’ experiència, es poc
probable que es produeixi un problema atmosfèric de falta d' oxigen, presencia de
gasos o inundació inesperada. Quan es detecti un problema d’ entrada de fangs,
aigües residuals, substàncies químiques, gasos o averia a la ventilació, etc. deuen
tractar-se com a espais de 2ª categoria fins que es restableixi el problema.
Aquests llocs seran inspeccionats de manera regular per assegurar que segueixen
funcionant de manera regular per assegurar que segueixen funcionant com a
espais de 3ª categoria i sempre amb detectors de gasos.
A les instal·lacions es disposaran dels mitjans de seguretat oportuns (protecció
respiratòria, detector de gasos, etc.), els quals seran facilitats al treballador una
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vegada informat dels possibles riscos previ a la realització de les feines
encomanades.

14. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per
aquesta obra són:

13. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

−
−

13.1 RISCOS DE DANSY A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:
−
−
−
−

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col•lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

13.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les
persones que transiten pels voltants de l'obra:

−
−
−

Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col•lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les
següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

16.
Muntatge de tanca metàl•lica a base d'elements prefabricats de 2 m.
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

15. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.
17.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal•larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
Ocasionalment es podrà instal•lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
18.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra,
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de
la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl•liques de separació d’àrees i
es col•locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles
de la situació de perill.
19.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

15.1 MEDICINA PREVENTIVA.
Les empreses participants en aquesta obra tindran un servei de prevenció propi o
aliè. Cada servei de prevenció de cada empresa participant en aquesta obra, és
responsable de realitzar la vigilància de la salut en els termes recollits en la
legislació vigent.
15.2 PRIMERS AUXILIS
Segons el RD 1.627/1997, de 24 d'octubre, serà responsabilitat de l'empresari
garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb
la suficient formació per a això. Així mateix, s'han d'adoptar mesures per a garantir
l'evacuació, a fi de rebre cura metges, dels treballadors accidentats o afectats per
una indisposició sobtada.
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15.3 MALETÍ FARMACIOLA PRIMERS AUXILIS

15.4 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS I PRIMERS AUXILIS

Atès que l'obra no empra simultàniament a 50 treballadors i d'acord amb el RD
1.627/1997, de 24 d'octubre, no es recomana la dotació d'un local farmaciola de
primers auxilis, per això, es preveu l'atenció primària als accidentats mitjançant
l'ús de maletins farmaciola de primers auxilis manejats per persones competents.

Considerem com a primers auxilis aquelles actuacions i tècniques que permeten
l'atenció immediata de l'accidentat de forma ràpida i adequada fins a l'arribada
equip assistencial sanitari, a fi de no agreujar les lesions produïdes.

Es col·locarà una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures
d'urgència en cas d'accident i estarà a càrrec d'ell una persona capacitada
designada per l'empresa constructora.

Davant d'una situació d'emergència i la necessitat de socórrer a un accidentat
establim les següents consideracions:
⋅

Conservar la calma.

⋅

Evitar aglomeracions.

La farmaciola es revisarà mensualment reposant immediatament el material
consumit

⋅

Dominar la situació.

⋅

El contingut, característiques i ús queden definides pel plec de condicions
tècniques i particulars de seguretat i salut i en les literatures dels mesuraments i
pressupost, tot i així serveixi d'orientació la següent llista de materials:

No moure l'accidentat fins que no s'hagi fet una valoració primària de la
seva situació.

⋅

Examinar l'accidentat (signes vitals: consciència, respiració, pols,
hemorràgies, fractures, ferides) per determinar aquelles situacions que
posin en perill la seva vida, de la mateixa manera s'indicarà telefònicament
una descripció de la situació del ferit a fi de que les dotacions sanitàries
siguin les necessàries (ambulància de transport, uvi mòbil, ...).

⋅

Si està conscient tranquil·litzar l'accidentat.

⋅

Mantenir l'accidentat calent

⋅

No donar mai medicació.

- cotó hidròfil.
- esparadrap de diferents mides.
- apòsits adhesius.
- benes de diferents mides.
- tires de sutura per aproximació.
- gases estèrils.
- aigua oxigenada.
- alcohol.
- desinfectant.
- pomada antihistamínica per picades.
- pomada antiinflamatòria.
- paracetamol.
- àcid acetilsalicílic.
- guants d'un sol ús.
- tisores.
- pinces.
- banda elàstica per a torniquets.
- manta.

15.5 AVALUACIÓN PRIMÀRIA DE L’ACCIDENTAT
Un cop activat el sistema d'emergència i a l'hora de socórrer establim 1 mètode
únic que permeti identificar els situacions vitals o d'emergència mèdica, per això
sempre seguirem aquest ordre:
⋅

Verificació de signes vitals: consciència, respiració, pols, amb objecte de
atendre-les lo més aviat possible, són els que poden esperar l'arribada de
l'equip mèdic i posen en perill la vida de l'accidentat.

⋅

Davant d'una emergència mèdica com és una parada càrdio-respiratòria,
és a dir, Quan l'accidentat pateix 1 interrupció brusca i inesperada i
potencialment reversible de la respiració i circulació espontània, utilitzarem
tècniques de reanimació: respiració artificial (boca- boca) si no respira i
massatge cardíac si no te batec.

⋅

Davant d'1 ferit inconscient amb respiració i pols se li col·locarà en posició
lateral de seguretat.
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Un cop haguem fet la valoració primària de la víctima i s'hagi comprovat que manté
els constants vitals (consciència, respiració, pols) examinarem buscant lesions
que poguessin agreujar, posteriorment, l'estat general de l'accidentat.

Tindrem en compte que causes produeixen cremades de diversa
consideració: foc, calor radiant, líquids (bullint, inflamat), sòlids
incandescents, gasos, electricitat, rascades, productes químics.
Davant d'un accidentat que presenta una cremada el socorrista actuarà de
la següent manera:

Tindrem en compte les següents situacions:

⋅

Davant l'existència d'hemorràgia, el nostre objectiu, generalment, és evitar
la pèrdua de sang de l'accidentat, per això actuarem per:

Eliminarà la causa (apagar flames, eliminar àcids ...), mantenir els
signes vitals

⋅

⋅

Compressió directa (farem una pressió al punt de sagnat utilitzant un apòsit
el més net possible).

(Consciència, respiració, pols) Recordeu que a possible cas d'incendi
les persones cremades poden presentar asfíxia per inhalació de fums.

⋅

⋅

Compressió arterial (d’aplicació quan falla la compressió directa i es sol
utilitzar en hemorràgies en extremitats).

Es procedirà a realitzar una valoració primària i posteriorment a
comprovar si s'han produït hemorràgies, fractures ... i es tractarà
primer la lesió més greu.

⋅

Si l'hemorràgia és produeix a l'oïda mai s’ha d'aturar l'hemorràgia.

-

Existència de ferides.
Considerarem que existeix una ferida quan es produeixi un trencament de
la pell.
Farem una valoració inicial de l'accidentat, controlarem els signes vitals,
controlarem l'hemorràgia si l'hagués i evitarem possible xoc. Després
d'haver considerat tot l'anterior actuarem de la següent manera:

⋅

Existència d'hemorràgies.

⋅

⋅

El socorrista ha de rentar-se les mans i desinfectar-les amb alcohol (de
farmaciola), s'utilitzarà material estèril per prevenir infeccions, procedirà a
netejar la ferida amb aigua i sabó i amb ajuda d'una gasa (mai cotó)
començant des del centre als extrems de la ferida.

⋅

Es trauran les restes de cossos estranys de la ferida amb ajuda de pinces
estèrils (farmaciola).

⋅

Finalment es pincelará amb mercromina i es col·locarà una gasa i un apòsit
o es deixarà a l'aire si la ferida no sagna.

-

Existència de fractura en columna vertebral.
Davant la possibilitat que l'accidentat presenti una fractura o un dany a la
columna vertebral, evitarem sempre qualsevol moviment per així evitar
lesions irreversibles.

-

-

Existència de cremades.
Considerem que hi ha una cremada a un accidentat quan hi ha una ferida
o destrucció del teixit produïda per la calor (temperatures superiors a 45
ºC).

-

-

Forma d'actuar davant una cremada:
⋅

Refrescar la zona cremada aplicant aigua en abundància durant un
temps, traient roba, joies i tot allò que mantingui la calor.

⋅

Es cobrirà la lesió amb embenat fluix i humit, i s'evacuarà al ferit en
posició lateral, per evitar les conseqüències d'un vòmit (ofec) al centre
hospitalari amb unitat de cremats.

⋅

Mai s'ha d'aplicar cap tractament medicamentós sobre una cremada.

⋅

No enlairar res que estigui enganxat a la pell.

⋅

No rebentar butllofes, si es presenten.

⋅

No deixar sol el ferit, en cas d'haver d'anar a demanar ajuda li portarem
amb nosaltres, sempre que les seves lesions ho permeten.

Normes generals d'actuació davant cremades causades per foc:
⋅

Sufocar el foc amb una manta que no sigui acrílica.

⋅

Fer rodar per terra a l'accidentat per apagar el foc si no es disposa d'un
altre mitjà.

⋅

Aplicar aigua freda a la zona cremada un cop s'han apagat les flames,
per refrigerar la zona.

Normes generals d'actuació davant cremades causades per productes
químics:
⋅

Aplicar aigua abundant a la cremada durant un temps, tenint especial
compte amb les esquitxades.

⋅

Mentre s'evacua el ferit, es pot continuar aplicant aigua a la cremada
mitjançant una pera d'aigua (farmaciola).

⋅

Mentre s'aplica l'aigua treure la roba impregnada per àcid.
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-

Normes generals d'actuació davant cremades causades per electricitat:
⋅

-

-

Davant d'una electrocució, sempre desconnectar lo primer de tot la
corrent, llevat que la persona electrocutada ja no toqui el conductor
elèctric. Si no és possible realitzar la desconnexió, cal separar el
conductor elèctric de l'accidentat mitjançant un material aïllant (fusta
...).

⋅

Comprovar les constants vitals de l'accidentat (practicant si cal el
suport vital bàsic).

⋅

Traslladar a l'accidentat a un centre hospitalari.

Normes generals d'actuació davant cremades causades per sòlids
incandescents:
⋅

Separar l'objecte causant de la cremada.

⋅

Mullar amb aigua la zona afectada.

Normes generals d'actuació davant cremades causades per líquid bullint o
inflamat:
⋅

Apagar el foc produït amb una manta que no sigui sintètica.

⋅

Fer rodar per terra a l'accidentat per apagar el foc si no es disposes
d'un altre mitjà.

⋅

Vigilar que el líquid inflamable no és s'estengui i afecti a altres
persones.

⋅

En darrer cas utilitzar l'extintor.

⋅

Davant cremades causades per líquids calents cal tirar aigua abundant
sobre la zona afectada i treure ràpidament tota la roba mullada pel
líquid i com a últim recurs assecar-se la pell sense fregar.

Les lesions molt lleus es curaran amb la farmaciola d'obra. Si cal s'avisarà al
Servei Metge. En el cas d'accidents lleus o menys greus s'atendrà preferentment
als accidentats al Servei Mèdic. En cas contrari se li atendrà en qualsevol dels
centres assistencials de la zona. En cas d'accident greu s'avisarà a alguna de les
ambulàncies i telèfons d'emergència els números han d'aparèixer al tauler
d'anuncis de l'obra, i se li traslladarà a algun dels centres assistencials concertats
amb les mútues.

16. CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA
Del que s'ha exposat en l'article 11.2 del Reial Decret 1627/1997, es conclou que
atès que el control del nivell de seguretat i salut de l'obra és una obligació legal
empresarial, el pla de seguretat i salut és el document que ha d'expressar
exactament.
El sistema preferit per aquest estudi de seguretat i salut, és el de "llistes de
seguiment i control" per ser emplenades pels mitjans del Contractista. Per tal de
respectar al màxim la llibertat empresarial i la seva pròpia organització dels
treballs, s'admetran previ anàlisi d'operativitat, les llistes de control que compongui
o tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. No obstant això, aquests
documents han de complir una sèrie de formalitats recollides en el plec de
condicions particulars i ser coneguts i aprovats pel Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra com a parts integrants del pla de
seguretat i salut.
Si el Contractista no té els citats llistats o es veu impossibilitat per compondre'ls,
ho ha de comunicar immediatament després de l'adjudicació de l'obra al
coordinador de seguretat i salut durant l'execució del projecte, per tal que li
subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en
ella.
Contenen la informació bàsica que ha d'incloure qualsevol altre model presentat
pel contractista, i comprovant les indicacions que es fan en l'Annex IV del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
L'emplenament d'aquests documents es durà a terme de manera sistemàtica quan
algun d'aquests elements estigui sent utilitzat en el procés constructiu. Es farà amb
una freqüència que serà tant i més elevada com més gran sigui el risc que pugui
comportar una fallada en el seu funcionament. Com a norma general, es farà una
verificació de la llista de seguiment cada dos dies. El responsable de l'elaboració
d'aquestes verificacions serà l'encarregat de seguretat i salut del contractista
principal, qui aportarà aquests documents en la reunió de seguiment i control intern
més propera en el temps.
Les reunions de seguiment i control intern de la seguretat i salut de l'obra tindran
com a objectiu la consulta regular i periòdica dels plans i programes de prevenció
de riscos de l'empresa, l'anàlisi i avaluació continuada de les condicions de treball
i la promoció de iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció
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dels riscos, així com propiciar l'adequada coordinació entre els diversos òrgans
especialitzats que incideixin en la seguretat i salut de l'obra. Seran convocades
pel coordinador de seguretat durant l'execució de l'obra, i hi assistiran el director
de l'execució de l'obra, el coordinador de seguretat durant l'execució i els
representants dels contractistes i subcontractistes de les empreses que prenen
part en el procés constructiu en el moment de la celebració de la reunió.
Per cada reunió que se celebri s'estendrà l'acta corresponent, en la qual es recullin
les deliberacions i acords adoptats. Es durà a terme com a mínim, una reunió
mensual des de l'inici de l'obra fins a la seva terminació, amb independència de
les que siguin, a més, necessàries davant de situacions que requereixin una
convocatòria urgent, o les que s'estimen convenients pel coordinador de seguretat
i salut en l'execució de l'obra.
16.1 DOCUMENTS TIPUS PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT
I SALUT DURANT L’OBRA.
Per facilitar la coordinació de l'acció preventiva en el transcurs de l'obra, s'ompliran
a mesura que aquesta avanci una sèrie de documents l'objectiu dels quals el
confirmar el compliment de les obligacions dels agents intervinents. Com a mínim,
es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat:
- Document del nomenament del Encarregat de seguretat.
- Documents d'autorització del maneig de diverses màquines.
- Document d'acreditació professional del treballador.
- Document de lliurament dels equips de protecció personal al treballador.
- Document informatiu sobre l'obra als subcontractistes.
- Document d'acreditació de subcontractistes.
- Document de lliurament i custòdia del Llibre d'Incidències.
Si el Contractista no té els citats documents o es veu impossibilitat per
compondre'ls, ho ha de comunicar immediatament després de l'adjudicació de
l'obra al coordinador de seguretat i salut durant l'execució del projecte, per tal que
li subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior
en ella.
Tota aquesta documentació serà elaborada per duplicat. L'original, quedarà
arxivat en poder de l'Encarregat de Seguretat i salut, la còpia es lliurarà al
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

17. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
La formació i informació dels treballadors sobre riscos laborals i mètodes de treball
segur a utilitzar, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i
realitzar l'obra sense accidents.
Segons el que disposa el Reial Decret 1627/1997 article 11, el Contractista, com
a empresari principal, i a través del seu control, tots els empresaris
subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats a formar el
personal al seu càrrec, en el mètode de treball segur, de tal manera, que tots els
treballadors sabran:
A. Els riscos propis de la seva activitat laboral.
B. Els procediments de treball segur que han d'aplicar.
C. La utilització correcta de les proteccions col·lectives, i el respecte que han
de dispensar-.
D. L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu
treball.

18. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà
preceptiva en els següents casos:
l)
Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses
que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.
m)
Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es
considerin perillosos o amb riscos especials.
n)
Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que,
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests
casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
1.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada,
els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2.

Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un

risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4.
5.

Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6.

Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments

de terra subterranis.
7.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8.
9.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

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

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que
requereixen la presència de recurs preventiu:

-

19.2 RISCOS DE L'ÚS DE MAQUINÀRIA
-

19. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS
19.1 RISCOS PROFESSIONALS
-

Caiguda del personal al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de materials i eines.
Contusions, talls o cremades, en el maneig d'eines, màquines o materials.
Ferides amb objectes punxants.
Projecció de partícules i esquitxades de líquids.

Contactes elèctrics accidentals.
Atrapament en equips amb part mòbils.
Despreniment del terreny o estructures.
Incendis o explosions.
Soroll i vibracions.
Cremades
Hidrocució.
Picades i cremades produïdes per éssers vius-Infeccions d'oïda, ulls, gola,
cutànies, etc.
Intoxicació per CO2.
Intoxicació d'oxigen.
Narcosis de Nitrogen.
Asfíxia
Perforacions del timpà-Caigudes d'objectes
Col·lisió amb hèlixs de vaixell en moviment
Ofegament.
Contactes amb productes químics
Projecció de partícules als ulls-Pols-Afeccions de pell
Electrocució

-

Atropellaments per màquines o vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions.
Bolcada de maquinària i vehicles en general.
Riscos elèctrics derivats de maquinària que utilitzen o produeixen
electricitat en l'obra.
Descàrregues elèctriques produïdes per equips elèctrics emprats en
ambient humit o sota l'aigua.
Riscos d'incendis en vehicles i maquinària.
Trencament de mànegues pneumàtiques sota pressió
Trencament de mànegues hidràuliques sota pressió
Talls produïts per eines radials de disc
Explosió-Succió de bombes
Caigudes de la càrrega d'un vehicle

19.3 RISCOS DE DANYS A TERCERS
-

Circulació de vehicles de transport de materials.
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- Circulació de maquinària d'Obres Públiques per zones comunes
- Obstaculització de la navegació amb vaixells
- Abastos per trencament de cables o caps.
- Abastos per trencaments de mànegues pneumàtiques sota pressió
- Abastos per trencaments de mànegues hidràuliques sota pressió

20. RECONEIXEMENT MEDIC DESL TREBALLADORS
Tots els treballadors abans d’entrar a l’obra hauran d’haver passat la revisió
mèdica que certifiqui la seva aptitud per a desenvolupar les tasques que els siguin
assignades.
Les revisions mèdiques es realitzaran amb una periodicitat anual

Barcelona, febrer de 2018.
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ANNEX 1 : FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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G01
G01.G01

H145C002

u

H145F004

u

H1461110

u

H1465275

u

H146J364

u

H1474600
H147D405

u
u

H147N000
H1481343

u
u

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

H1485140
H1485800

u
u

1

3

3

H1486241

u

2

2

3

H1487350

u

3

1

3

2

1

2

UA
u

H1411115

u

H1414119

u

H1423230

u

H1424340

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNEEN 167 i UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /20 /25
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Codi
HX11X011
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u

HX11X013
HX11X021

u
u
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u
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u

HX11X058
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HX11X060
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HX11X066
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HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X080
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m
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u
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u
u
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u
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6

27
1
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/12 /14 /20 /25
14
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14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Descripció
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb portaampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues,
broques i brides normalitzades
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

Riscos
20

4 /9 /12
2 /4

1

1 /2 /6 /9 /12 /14
/25
Senyal acústica de marxa enrera
12 /25
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17
Cable d'acer de guiat de material suspès
4
Cinturó portaeines
9
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
4
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
4
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
20
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
14
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
26
Luxímetre portàtil
2 /6
Termòmetre / baròmetre
14
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
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HX11X083

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010
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m2
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m2
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u

H1542013

u

H154M029

u

H16C1002
H16C1003
H6452131

u
u
m

HB2A1111

m

HB2C1000

m

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAF004

u

HBC12300
HBC19081
HBC1D081
HBC1KJ00

u
m
m
m

HM31161J

u

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
10

10
4 /12
14

10 /17 /20

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

4
9 /10
9
9
9
10 /12
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12
12
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14 /26 /27
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17
20
20
20
20
26
27

20
20
25
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1
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4

G02
G02.G01

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1411117

u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1482320

u

H1485140
H1485800

u
u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14

UA
u
u
u
m2

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió

u
u
u
u
u

HX11X083

u

25

Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
desmuntatge inclòs

14
26
16 /17
14
i alçària 2 m, amb 1 /25
metàl.lica i amb el
i alçària 2 m, amb 1 /25
metàl.lica i amb el

26

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
10
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H1522111
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u
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HBB11261

u
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HBB20005
HBBAA005

u
u
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u

HBBAF004

u

HBC19081

m
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1 /2 /3 /6 /10 /12
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Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /10

3

17
1 /25
12
1 /2 /3 /12 /16
/25
25
12 /25
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
25

MESURES PREVENTIVES
27
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14
14
25
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X059

HX11X076
HX11X077
HX11X079
HX11X080
HX11X082

Riscos
12
1 /2 /12 /14 /25
25
17

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
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Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
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I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110

G02.G03

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

16
16
16
17
17
25
25
25
26
27

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485140
H1485800

u
u

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

UA
u

H1411115

u

H1411117

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN

17
14

1 /2 /3 /6 /9
3 /9 /25

16
16

1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

27
1

1 /3
13
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
14
3 /9 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
25
26
26
26

Codi
HX11X013
HX11X022

UA
u
u

HX11X035

u

HX11X036

u

HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050

u
u
u
u

HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X076
HX11X077
HX11X079
HX11X080
HX11X082

u
m2
m
u
u
u
u
u

HX11X083

u

26
17
17

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics
o roscats
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

Riscos
9 /12
1

3
3

1 /3
1 /3
3
1 /2 /6 /12 /14
/25
Senyal acústica de marxa enrera
25
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17
Cable d'acer de guiat de material suspès
3
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
14
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
26
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
16
Termòmetre / baròmetre
14
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
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HX11XG11
HX11XG13

u
u

desmuntatge inclòs
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
1
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 16
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

UA
m

H6452131

m

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1JF01

m
u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /3

25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
9 /12 /25
1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

G02.G04

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
17
16
25
25
25
25
25
26
27

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
2

A
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411115

u

H1411117

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145F004

u

H1465275

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
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Riscos
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
25
26
26
26
26
17
17
17
14

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
25

1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
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H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485140
H1485800

u
u

puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

27
13
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
14
25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X047
HX11X050

UA
u
u
u

HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X080
HX11X082

u
m2
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Apuntalament de talús inestable amb panells
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

Riscos
4 /12
3
1 /2 /6 /12 /14
/25
Senyal acústica de marxa enrera
4 /12 /25
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
14
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
26
Termòmetre / baròmetre
14
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H153A9F1

u

H6452131

m

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081

m

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /3

4 /12 /25
25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

G02.G05

No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

3 /4 /12 /25

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2

Codi
H1411111

UA
u

H1411115

u

H1411117

u

H1431101

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
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Riscos
2 /4 /11 /12 /14
/25
25
26
26
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H1432012

u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145F004

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481242

u
u
u

H1485140
H1485800

u
u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

26
26
17
17
17
14

2 /4 /11 /12
25

2 /4 /11 /12 /14
/25

27
13
2 /4 /11 /12 /14
/25
14
25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X080
HX11X082

UA
u
u
u
m2
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
4 /11 /12
2 /12 /14 /25
12 /25
4
14
26
14
25

25

UA
m

H153A9F1

u

H6452131

m

HBB11111

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

G03
G03.G01

25

Id
1

6

10

11

2 /4 /11 /12 /25
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

Avaluació de riscos

9
12 /25

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 2 /4 /11 /12 /25
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /26 /27
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

4
Riscos
2 /4 /11 /25

u

MESURES PREVENTIVES

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

HBBAF004

13

14
16

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
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G
1

A
1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

Annex 16. Estudi Seguretat i Salut. Memòria

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411117

u

H1414119

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485140

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /16 /18 /25
26

UA
u

u
u
u

HX11X024
HX11X032
HX11X034
HX11X049
HX11X050
HX11X058
HX11X060
HX11X064
HX11X067
HX11X076
HX11X077
HX11X079
HX11X080

u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
u

26
26
26

Codi
H1522111

UA
m

H1534001

u

HBB11111

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1HGK1

m
u

17
17
17
14

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /18 /25
16
16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18 /25

27
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18
/25
14

Descripció
Riscos
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 9 /10 /11
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fremotor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre

4
11
1

16
9
4
16
1 /2 /6 /14 /25
25
4
9
4
14
26
16
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X012

HX11X013
HX11X016
HX11X022

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1 /2 /6
25

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /13 /14 /16
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/17 /18 /25 /26
/27
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
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Riscos
1 /2
1 /2
1
1 /2
1 /2 /6 /17
6
1 /2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
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I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000071
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

G04
G04.G01

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Revisió de la posta a terra
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA
EXPLOSIONS
Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
21
INCENDIS
Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9
9 /13
9
9
10
10 /18
10
11
11
13
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
25
25
25
25
25
26
27

20

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H141211D

u

H141300F

u

H1414119

u

H1421110

u

H1423230

u

H1424340

u

Avaluació de riscos

2
4
6
9

10

11

13
14
15
16
17
19

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ D'OBJECTES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA
TREBALLS AMB SERRA RADIAL
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL
MUNTATGE D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES

3

3

1

3

3

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER.
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS

Id
1

1

P
2

G
3

A
4

H142AC60

u

1

1

1

H1432012

u

2

3

4

1

1

1

H1445003
H1446004

u
u

2

1

2

H1447005
H144E406

u
u

2

2

3

H1455710

u

H1457520

u

2

3

4
H1459630

u

2

2

3

H145C002

u

1

2

2

H145F004

u

1

2

2

1

3

3

H145K153

u

1

2

2

H1461110

u

3

2

4

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /6 /9 /10 /11
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/15 /16 /20 /21
/25
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 25
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 4
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 1
homologat segons UNE-EN 397
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /14
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNEEN 167 i UNE-EN 168
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10 /19
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 9
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 14
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 2 /4 /6 /9 /10 /11
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/20 /21
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /25
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 14
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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H1463253

u

H1465275

u

H1465376

u

H147D405

u

H147L005

u

H147M007

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481442

u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat,
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNEEN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 4701 i UNE-EN 348

16

HX11X021

u

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /20 /21 /25

HX11X032
HX11X041
HX11X044
HX11X048

u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X058
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X089
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

10 /15

1

1
1
13
25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /20
/21
16

14

4 /11 /25

UA
u

HX11X005

u

HX11X007

u

HX11X011

u

HX11X014
HX11X017

u
u

HX11X019

m

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb portaampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues,
broques i brides normalitzades
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

1 /2 /4

9 /13
4 /11
1
16
16
1 /2 /6 /9 /14
4
16
16
25
4 /11
15
4 /9
4 /11
4
9 /13 /15
16
14
2 /6 /14
14
25

25

16
16
16
16

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
14
10

Codi
H1512007

UA
m

H1512010

m2

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
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Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
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m

HM31161J
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de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /13 /14 /15
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/16 /17 /19 /20
/21 /25
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /11 /25
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 6 /25
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 2 /25
inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
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MESURES PREVENTIVES
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Riscos
1
1
1
1
1

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Limitació de la velocitat dels vehicles
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
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Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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u
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u

H145C002

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
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Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 4
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10

Codi
HX11X002

UA
u

HX11X003

u

HX11X004

u

HX11X005

u

HX11X012

u

14
9 /11

14

1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11

Descripció
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fremotor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
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HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X061
HX11X064
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HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X088

m

HX11X089
HX11XG13

u
u

Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1510001

UA
m2

H1512005

m2

H1512007

m

Descripció
Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla,
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb
el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra

Riscos
1

porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 3 /4 /6 /25
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 2 /25
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
25
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MESURES PREVENTIVES
Codi
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I0000003
I0000004
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I0000006
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G04.G03

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
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TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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Avaluació de riscos

2
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Id
1

1

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera,
homologat segons UNE-EN 397
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
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H147N000
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H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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u
u
u
m
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
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m
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

m2

1

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

H151A1K1

Descripció
Riscos
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs

Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000028

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
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I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000046
I0000047
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000063
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4
4
4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

H1457520

u

Avaluació de riscos

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1461164

u

H1463253

u

H1465275

u

H1465277

u

H146J364

u

H147D405

u

G04.G04

Id
1

2

3
4
6

9

10

11

13
14
16
18

25

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
SERRA DE FORADAR FUSTES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES
MANIPULACIÓ MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: AMB FORMIGONERES
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2

G
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3

3

3

4

1

3

2

3

2

3

2
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2
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2

2

3

3

1
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Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
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H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H148D900

u

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /3 /4 /6 /9
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
/10 /11 /14 /16
/18 /25
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 4
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

HX11X064
HX11X065
HX11X070

u
u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082
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u
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u
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m
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HX11XG13

u
u

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X002
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u

HX11X003

u
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u
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u

HX11X012

u

HX11X014
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u
u
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m

HX11X021

u

HX11X024
HX11X034
HX11X037
HX11X042

u
u
u
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u
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u
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HX11X060
HX11X061

u
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m
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Descripció
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fremotor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó

Riscos
1
1

Codi
H1512005

UA
m2

H1512007

m

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H152M671

m

H152N681

m

H152PB21

m

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H6452131

m

1
9

16
11
4

1

2 /4

4
16
16
1 /2 /6 /9 /14 /25
1 /4
16
16
1

25
10
4 /11
9

4 /9
1
4
16
14
2 /6 /9 /14 /25
14
25

25

10
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1

16
4 /11
18
3

Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

Descripció
Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
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HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC19081

m

HBC1E001

u

HBC1KJ00

m

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

4 /25
1 /4 /9 /25
4 /25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 3 /4 /6 /25
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 2 /25
inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000022
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000047
I0000048
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
3 /4
3
4
4
4
4
4
4
4
9 /11
9
9
9
10
10 /13 /18
11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16

I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G05.G02

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

16
16
16
16
18
25
25
25
25
25

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL
MANIPULACIÓ PLAFONS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: SOLDADURA METALLS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS
PIGMENTS, MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

2

2

3

3

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /17
/18
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H1411112

u

H141211D

u

H1421110

u

H1425450

u

H142AC60

u

H1431101
H1446004

u
u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

H1465376

H147D102

u

u

u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481442

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de
PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 1731
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat,
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNEEN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-

14
4
10 /14 /18

1 i UNE-EN 348

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X010
HX11X014
HX11X017

u
u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X025
HX11X026

u
u
u

HX11X029
HX11X032
HX11X048

u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X060
HX11X064
HX11X071

m
u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
m

13
1 /2 /4 /6 /9 /14
/15 /16 /17 /18
11

HX11X089

u

14

Codi
H1512007

UA
m

H1512013

m2

H151A1K1

m2

10

15

14
17
14

15
9 /10 /11
18
16
16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /17 /18

15
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

4
14

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
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u
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u
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u

HBC19081
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m
u

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1
1
14

14
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I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes

Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
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16
16
16
16
16
16
17
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DIVISÒRIES ( OBRA )

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
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Riscos
1
1
1
2 /6 /17
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2
4
4
4
4
4
4
4
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9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
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Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
3

2

2

3

3

2

3

2

3

1

2

3

3

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H141211D

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /17
/18
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 4
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H1421110

u

H1425450

u

H1431101
H1446004

u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D102

u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de
PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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HX11X026

u
u
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HX11X028
HX11X029
HX11X030
HX11X032
HX11X037
HX11X039
HX11X048
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u
u
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HX11X055
HX11X057

u
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HX11X060
HX11X071

m
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
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u

HX11X007

u

HX11X010
HX11X014
HX11X016
HX11X017

u
u
u
u

HX11X021

u

Descripció
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004

Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Carretó manual porta palets
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
13
1 /2
16
11
1

4

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
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1

1

1

1
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HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

4 /11

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

4

Avaluació de riscos

4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /6
4 /6

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000086

G05.G04

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
10
10 /13 /18
10
11
13
13
13
14
14 /17
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H1431101
H1445003
H1446004

u
u
u

H1447005
H1455710

u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
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Riscos
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /16 /25
14
4 /25
14

14
17
17
17
9
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H1465275

H1465376

H147D405

u

u

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat,
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNEEN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /9 /12
/25

UA
u

HX11X013
HX11X014
HX11X021

u
u
u

HX11X022

u

HX11X024
HX11X041
HX11X044
HX11X048

u
u
u
u

HX11X049
HX11X050

u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X058
HX11X060
HX11X064
HX11X066
HX11X067

u
u
m
u
u
u

Descripció
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X089

u

4

Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

14
2 /6 /9 /14
16
14
25

25

16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA
m

H153A9F1

u

H1542013

u

13
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /14 /16 /25

H1549002

m

14

H154M029

u

4 /12 /25

H15B0007
H16C1002
H6452131

u
u
m

HB2A1111

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HBC12300
HBC19081
HBC1HGK1

u
m
u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

1

14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X007

HX11X076
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X082

Riscos
1
3 /4 /12
16
2 /4

1

16
4
1
16

16
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 16
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
16
Senyal acústica de marxa enrera
25
Cable d'acer de guiat de material suspès
4
Cinturó portaeines
4 /9
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
4
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
4

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
4 /12 /25
14

14

17
16
17
25
25

3 /4 /12
1 /3 /4 /12 /16
4 /12 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
25

25
1 /2 /4 /6 /9 /12
25
2 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000012

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
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I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000060
I0000062
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000082
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G06
G06.G01

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

2 /6
2 /6
2 /3 /6
3
3
4
4
4
4
4
9
9
9 /12
9
9 /13 /16 /17
12
12
12
13
14
14
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21
INCENDIS
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1424340

u

H1432012

u

H1447005
H144E406

u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

Avaluació de riscos

2

4
6

9
10
13
14
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P
2

G
3

2

2

1

2

2

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Id
1

1

A
4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

3

3

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNEEN 167 i UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
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H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X014
HX11X018
HX11X019

u
u
m

HX11X039
HX11X048

u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X054

u
u
u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X060
HX11X067
HX11X070

m
u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
m

HX11X089
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Carretó manual porta palets
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

UA
m

H1542013

u

H1549002

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

Riscos
1

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
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MESURES PREVENTIVES
1
16
4
4

4
16
16
2 /6 /14
16
16
1

4
4
4
16
14
2
14
6
16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

HBBAF004

Riscos
1
14

14

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000097

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir l'inflamable per no infamable

Riscos
1
1
1
1
1
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4
4
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G06.G04
1 /4
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/13 /14 /16 /17
/18 /21
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/13 /14 /16 /17
/18 /21

JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTES DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
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P
1

26

G
3

A
3
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2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

1

2

2

2

UA
u

H1411112

u

H1421110

u

H1424340

u

H1431101
H1447005
H144E406

u
u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H1461110

u

H1465275

u

H147D102

u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNEEN 167 i UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

u

H1486241

u

H1487350

u

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

2

2

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H1482222

Riscos
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
14
14 /18

10

14
17
17

Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X017

u

HX11X023
HX11X026

u
u

HX11X028
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X057

m2

HX11X064
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
m

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

1

H151AJ01

m2

13
1 /2 /6 /9 /10 /14

H152J105

m

18
14

1 /2 /6 /9 /10 /14
/18

1

14
14

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Protector de mans per a cisellar
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Grua mòbil d'accionament manual
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cinturó portaeines
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1
13
1

9
13
13
2 /6 /9 /14
1
1

9
14
2 /6 /9 /14
14
6

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
UA
m

9 /10

/18
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi
H1512007

14

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
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H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

HBB11111

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

4

14

10
1
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18

1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18
1 /2 /6
6

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086

G08
G08.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
17
17
17
17
18

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H1421110

u

H1424340

u

H1432012

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H144N030

u
u

H1457520

u

Avaluació de riscos

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Id
1

1

P
1

G
3

A
3

H1459630

u

2

2

3

H145C002

u

H145F004

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /12 /15 /16
/25
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 25
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /14
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNEEN 167 i UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 17
homologat segons UNE-EN 14593
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 14
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /12
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 25
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H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147D102

u
u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481343

u

H1482320

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1489790

u

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

HX11X039
HX11X048

u
u

14

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

16

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X059
HX11X061
HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
m2
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X088

m

HX11X089
HX11XG13

u
u

16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /25
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1
13
15
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /16
/25
14
12 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

14

Codi
H1511015

UA
m2

H1511017

m2

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

H152J105

m

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X012

u

HX11X013
HX11X014
HX11X016
HX11X017

u
u
u
u

HX11X021

u

HX11X025
HX11X031

u
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fremotor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades

Carretó manual porta palets
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

Riscos
1

1
9 /10

12
16
11
1

2

13
14 /17

Descripció
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

13
16
16
2 /6 /9 /14 /25
1
16
16
1

12 /25
4 /10
9
16
14
2 /6 /14
14
25

25

6 /10 /17
16
16

Riscos
1
1
1

1

1

1
12 /25
14

14

29

Annex 16. Estudi Seguretat i Salut. Memòria

H154M029

u

H6452131

m

HB2A1111

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

HBBAF004

u

u

HBC12300
HBC19081
HBC1D081
HBC1HGK1

u
m
m
u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

10 /17
25

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000086
I0000103
I0000104

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen

25
25
25
27

1

G08.G02

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

12 /25

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
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Avaluació de riscos
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031

I0000105
I0000106
I0000107
I0000110

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
17
25
25

Id
2

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
1

A
2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

1

2

1

2

2

3

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H141411B

u

H1421110

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius
i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
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H1431101
H1445003
H1446004

u
u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145K397

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1483344

u

H1485800

u

H1487350

u

H1489790

u

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

26
17
17
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2 /4 /6 /9 /10 /12
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u
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HX11X031
HX11X037
HX11X041
HX11X049
HX11X050
HX11X055
HX11X058
HX11X059
HX11X066
HX11X067
HX11X070

u
u
u
u
u
u
u
m2
u
u
u

HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X089

u
u
u
u
u
u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Luxímetre portàtil
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Codi
H153A9F1
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u

H154M029

u

HBA31011

m2
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u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC12300
HBC19081

u
m

HBC1HGK1

u

HBC1R801

u
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Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
4 /12 /25
10 /18
25
14 /16 /25
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
16

2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
25
2 /4 /6 /10 /16
/17 /25
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
25

MESURES PREVENTIVES

4 /25
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X022

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Riscos
4 /12
2

14 /17
17 /18
4
16
2 /6 /14 /25
16
12 /25
4 /10
4
4
4
14
26
14
16
14
16

Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
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4
4
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4
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9
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9
9
10
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10
12
12
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13
13
14
17
14 /26
16
16
16
16
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I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000080
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000107
I0000108

G10
G10.G01

Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Tall de material ceràmic per via humida
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen

16
16
17
17
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
26

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
1

A
2

1

2

3

3

1

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H144D205

u
u

H144E406

u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H1461110

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482222

u

H1482320

u

H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

2

2

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /24
/25

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNEEN 143 i UNE-EN 12083
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14 /25
10 /18

10 /14

14
17
17
17
17
17
14

15
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /24 /25
18
11 /25

14

1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

1

13
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
14

1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /6 /9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /15 /18
homologats segons UNE-EN 340
/24 /25
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi

UA

Descripció
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HX11X016
HX11X022

u
u

HX11X028
HX11X035

u
u

HX11X036

u

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u
u
u
m2
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Grua mòbil d'accionament manual
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics
o roscats
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

11
1

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152V017

m3

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H16C1002
H16C1003
H6452131

u
u
m

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal,
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 12631, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer

m

HB2C1000

m

13
3

HBA31011

m2

3

HBB11111

u

13
11
3
3
3
1 /2 /6 /9 /14
25
17
3 /11
15
9
3 /11
11
15
14
2 /6 /9
14
25

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HBC12300
HBC16632
HBC19081
HBC1E001

u
u
m
u

HBC1HGK1

u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

HB2A1111

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

25

25
11 /25
3 /6 /11
11 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

25
25
1 /25
25
25
1 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Riscos
3

1

3

3

3

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació

I0000046
I0000047
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000066
I0000079

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

25
14

14

10
17
17
25
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Riscos
1
1 /2 /3
1
25
1
2 /6
2
2
3
3
3 /25
3
9 /10
9 /11
9 /15
10 /11 /13 /15
/18
10
11
11
13
13
14
14
14
15
15
17
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I0000080
I0000081
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

H1432012

u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H144D205

u
u

H144E406

u

H1457520

u

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

H1459630

u

Avaluació de riscos

G10.G02

Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

H145C002

u

G
3

A
4

H145E003

u

1

2

H145F004

u

3

4

H1461110

u

2

3

H1463253

u

1

1

2

2

H1465275

u

2

3

2

3

2

3

H147N000
H1481343

u
u

2

2
H1482222

u

2

2

H1482320

u

2

2
H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

2

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1431101

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Riscos
1 /2 /3 /4 /10 /11
/14 /15 /24 /25
6 /14 /25
6 /10 /18

10 /14 /18

14

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNEEN 143 i UNE-EN 12083
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14
25
17
17
17
17
17
14

15
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /24
18
11 /25

14

1

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

13
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
14

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /15 /18
homologats segons UNE-EN 340
/24 /25
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X016
HX11X022

UA
u
u

HX11X028
HX11X035

u
u

Descripció
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Grua mòbil d'accionament manual
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
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Riscos
11
1

13
3
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HX11X036

u

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050
HX11X059
HX11X060
HX11X063
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u
u
m2
m
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics
o roscats
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

3
13
11
3
3
3
1 /2 /4 /6 /14
3 /17
3 /11
15
3 /11
11
15
14
2 /4 /6
14
25

25

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HBC12300
HBC16632
HBC19081
HBC1E001

u
u
m
u

HBC1HGK1

u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

25
25
1 /25
25
25
1 /25
25

MESURES PREVENTIVES
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152V017

m3

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H16C1002
H16C1003
H6452131

u
u
m

HB2A1111

m

HB2C1000

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal,
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 12631, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma

Riscos
3

1

3

3

3
14

14

10
17
17
25
25

25
11 /25
3 /6 /11
11 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
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Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
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I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G12
G12.G01

Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25

PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H1421110

u

H1423230

u

H142AC60

u

H1431101
H1445003
H1446004

u
u
u

H1447005
H144E406

u
u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

Avaluació de riscos
Id
1

2
4

6
9

10

11
12
13
14
15

16
17

18

20

21

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS
1
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS
1
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE

G
3

A
4

2

2

3

3

1

2

1

3

2

4

2

3

3

3

2

3

2

3

H145K153

u

2

3

H1461110

u

3

3

H1463253

u

3

4
H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

2

2

3

3

3

3

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /16
/20 /21
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 12
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /18
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 14 /15
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 10 /15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /20 /21
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /11 /12
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 14
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /11 /14 /15 /18
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /20 /21
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 1
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
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H147N000
H1481442

u
u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 4701 i UNE-EN 348

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
10

14

HX11X057

m2

HX11X058
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

u
m
u
u
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u

HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

4 /11 /12
14
14
10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X008
HX11X009

u
u

HX11X010
HX11X011

u
u

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X018
HX11X019

u
u
u
u
m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X039
HX11X041
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb portaampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues,
broques i brides normalitzades
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

Riscos
1

1

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

1

12
4 /11
15
4 /9
11
4 /11
13 /15
4
16
16 /21
14
2 /6 /14
14
16
1
16
16
16
16

1
1
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

UA
m2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152M671

m

H152N681

m

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H15A2017

u

1
15 /20

12
16
1
4 /11
4

4

9
16
13
14 /17
9 /13
4
4
13
4 /11
16
16
2 /6 /9 /14
4
16
16

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
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H15B0007
H15B6006
H16C1002
H16C1003
HBA31011

u
u
u
u
m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

HM31161J

u

Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16
16
17 /20 /21
17 /20 /21
4 /11 /12
4 /6 /11 /12 /18
/20
1 /4 /11
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /12 /13 /14
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
18
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 18
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

G12.G02

Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21

TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

I0000046
I0000047
I0000050

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
10
11
11

Avaluació de riscos
Id
1

2
4

6
9

10

11
12
13
14

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
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15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

H1461110

u

1

3

3

H1463253

u

2

3

4
H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

1

2

2

1

3

3

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H1421110

u

H1423230

u

H142AC60

u

H1431101
H1445003
H1446004

u
u
u

H1447005
H144E406

u
u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H145K153

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /16
/20 /21
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 12
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /18
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 14 /15
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 10 /15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /20 /21
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /11 /12
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 4701 i UNE-EN 348
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16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

1

1
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1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
10

14

4 /11 /12
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14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X008
HX11X009

u
u

HX11X010
HX11X011

u
u

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X018
HX11X019

u
u
u
u
m

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb portaampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues,
broques i brides normalitzades
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
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HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X039
HX11X041
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

u
m
u
u
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u

HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

4

9
16
13
14 /17
9 /13
4
4
13
4 /11
16
16
2 /6 /9 /14
4
16
16
1

12
4 /11
15
4 /9
11
4 /11
13 /15
4
16
16 /21
14
2 /6 /14
14
16
1
16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

UA
m2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge

Riscos
10 /15 /21

1

1

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152M671

m

H152N681

m

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H15A2017

u

H15B0007
H15B6006
H16C1002
H16C1003
HBA31011

u
u
u
u
m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

HM31161J

u

inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1
1

1
1
12
14

14

10 /15 /17 /21
17
16
16
17 /20 /21
17 /20 /21
4 /11 /12
4 /6 /11 /12 /18
/20
1 /4 /11
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /12 /13 /14
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
18
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 18
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
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1
1
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I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
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I0000079
I0000080
I0000082
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I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

G13
G13.G01

Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101
H1457520

u
u

H1459630

u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Risc

P

G

3

4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA,
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Id

2

A

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
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H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1489790

u

d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

HX11X060
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X070

m
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u

14

HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

11

HX11XG13

u

1

13
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X008
HX11X009

u
u

HX11X010
HX11X014
HX11X015
HX11X018
HX11X019

u
u
u
u
m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X041
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs

Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

4 /11
4 /9
11
4 /11
4
16
16
14
2 /6
14
16
1
16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Riscos
1
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m
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m

H152N681
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H1542013
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m

H15B0007
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HBA31011

u
u
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u
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HBB20005
HBBAA005

u
u
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u

HBBAE001

u

1
1
1
1

1
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1
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4

4

16
16
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Descripció
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
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HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /13 /14 /16
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

G14
G14.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9 /10
9 /11
9 /13
9
10 /11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H141211D

u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101
H1457520

u
u

H1459630

u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000

u

Avaluació de riscos

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Id
1

1

P
2

G
3

A
4

1

2

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
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H1481442

u

H1482422

u

H1483443

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u

4

HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

14

HX11XG13

u

1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

14

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X008
HX11X009

u
u

HX11X010
HX11X014
HX11X015
HX11X018
HX11X019

u
u
u
u
m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X041
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X060
HX11X064
HX11X067
HX11X070

m
u
u
u

HX11X071

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix

16
14
2
14
16
1
16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

Codi
H1512013

UA
m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152M671

m

H152N681

m

H1542013

u

H1549002

m

H15B0007
H15B6006
HB2A1111

u
u
m

HB2C1000

m

16
2 /14 /25
4

HBA31011

m2

HBB11111

u

16

HBB20005
HBBAA005

u
u

Riscos
1

1
1
1
1

1
16
1
4
4

4

9
16
13
9
4
4
4
16

16
1
HBBAB115

u

4
4 /9
4
4

HBBAF004

u

16

HBBJ0002

u

Descripció
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
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HBC12300
HBC1HGK1

u
u

HBC1N671

u

el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
25
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclòs
Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada 25
sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G17
G17.G01

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

Riscos
1 /25
1
1
2
2
2
4
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4
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H1421110
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H1457520
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H145C002
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H145F004
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H145K153

u

H1463253

u

H1464420

u

H1465275

u

H147D405

u

H147L005

u

H147N000
H1481442

u
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H1485140
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u

H1487350

u

H1489890

u

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos

2

4
6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Id
1

2

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
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Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
14

16

14

1 /2 /4 /6 /9 /10
4

16
16

14

1 /2 /4 /6 /9 /10

1

1
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
14
4
14
14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004

UA
u

HX11X005

u

HX11X007

u

HX11X010
HX11X014
HX11X017

u
u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X024
HX11X026

u
u

HX11X027
HX11X028
HX11X029
HX11X032
HX11X039
HX11X048

u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X064
HX11X067
HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u
u
u

HX11XG10
HX11XG11
HX11XG13

u
u
u

Descripció
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Carretó manual porta palets
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cinturó portaeines
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

UA
m2

H15151A1

m2

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

H1542013

u

H1549002

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC19081

m

Riscos
1
1
1
1
16
1

4

4

16
13
13
13
13
9 /13
4
16
16
2 /6 /14
4
16
1

9
4
16
14
2 /6 /14
14
16
4
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

H151A1K1

Descripció
Riscos
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

1
1
14

14

4
4 /6
4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16
4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

G20
G20.G01

Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

H1445003
H1447005
H144E406

u
u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H1464420

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13
SOBREESFORÇOS
1
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
2

A
2

1

1

3

3

1

1

H1482320

u

2

2

H1483344

u

3

3
H1485140
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

H1489890

u

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /12
/17 /24 /25
25
18

18

17
17
17
14

1 /2 /4 /6 /9 /12
/17 /24 /25
17 /18
14

1 /2 /4 /6 /9 /12
/17 /18 /24 /25

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /17 /18 /24
/25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /14 /17 /18 /24
homologats segons UNE-EN 340
/25
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
14
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X022

UA
u
u

HX11X027
HX11X028
HX11X050
HX11X058
HX11X060
HX11X067
HX11X076
HX11X078
HX11X080

u
u
u
u
m
u
u
u
u

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre

Riscos
12
1

13
13
1 /2 /6 /14 /25
12 /25
4
4
14
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14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

47

Annex 16. Estudi Seguretat i Salut. Memòria

Codi
H1522111

UA
m

H152J105

m

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

HB2A1111

m

HB2C1000

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HBC12300
HBC16632
HBC19081
HBC1HGK1

u
u
m
u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1
12 /25
14

14

25

25
4 /12 /25
4 /6

I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000076
I0000078
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

9
9
9 /12 /13
9 /18
12
12
12
13
13
13
14
17
14
17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25

4 /12 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
25

25
25
1 /4 /12
25
1
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
−

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per l'AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS
DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS
1.2 OBJECTE
Aquest plec de condicions particulars, és un document contractual d'aquesta obra
que té per objecte:
1. Exposar totes les obligacions del Contractista, subcontractistes i
treballadors autònoms pel que fa a aquest estudi de seguretat i salut.
2. Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.
3. Exposar els procediments de seguretat i salut en el treball d'obligat
compliment en determinats casos o exigir al Contractista que incorpori al
seu pla de seguretat i salut, aquells que són propis del seu sistema de
construcció per a aquesta obra.
4. Definir la qualitat de la prevenció i informació útils, elaborades pels
previsibles treballs posteriors.
5. Definir el sistema d'avaluació de les alternatives o propostes fetes pel pla
de seguretat i salut, a la prevenció continguda en aquest estudi de
seguretat i salut.
6. Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu
utilitzar, per tal de garantir el seu èxit.
7. Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la prevenció
decidida i la seva administració.
8. Propiciar un determinat programa formatiu i informatiu en matèria de
Seguretat i Salut, que serveixi per implantar amb èxit la prevenció
dissenyada.
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir la realització d'aquest treball,
sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats en
la memòria d'aquest estudi de seguretat i salut, que no es reprodueixen
per economia documental, però que s'han d'entendre com transcrits a
norma fonamental d'aquest document contractual.
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes

b)

c)

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘,
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat
pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les
seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas
d'Edificació)
−
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat,
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de
la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo’‘.
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les
condicionades per les companyies subministradores de serveis
públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren,
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat
i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per
tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades
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han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte per tant el
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec
de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que,
a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides
les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que
hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva
respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1 PROMOTOR
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens,
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament
o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut
2.

2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU
3.

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

4.

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i
els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a
la salut.
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en

5.
6.

en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat,
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar
als mateixos les modificacions pertinents.
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació
de l'obra.
Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut
en fase d'execució material de les mateixes.
La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
Gestionar l‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les
preceptives llicències i autoritzacions administratives.

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i
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Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una
eficàcia, pel cap baix, equivalents.

(manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase
de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i
Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat
del Projecte:

Coordinar l'aplicació dels Principis
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a)

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració
del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del

Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15
a la L.31/1995), i en particular:
d)
Prendre les decisions constructives, tècniques i
d'organització amb la finalitat de planificar les diferents
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània
o successivament.
e)
Estimar la duració requerida per l'execució de les
diferents feines o fases de treball.
2.
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària
que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi
de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i
informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors

b)

2.

Generals

de l'Acció

En el moment de prendre les decisions tècniques i
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània
o successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució
d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els
Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre)
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24
d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball,
tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació.
c)
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels
mitjans auxiliars.
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El manteniment, el control previ a la posta en servei i el
control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris
per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que
pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f)
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus
i deixalles.
h)
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període
de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc
de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel
contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin
introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no
calgui la designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta
dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir
a l'obra les persones autoritzades.
d)

3.

4.
5.
6.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats
al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars,

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes,
treballadors autònoms i treballadors.
2.3 PROJECTISTA
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin,
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas,
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel
Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu
projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de
Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de
les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de
col·laboracions parcials.
2.4 DIRECTOR D’ OBRA
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat
i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques
geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra
dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs
i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar
en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per
la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en
el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb
la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin
a les disposicions normatives contemplades a la redacció del
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra,
confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les
unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament
amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per

lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.
2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I
SUBCONTRACTISTES
Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament,
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte
i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts
o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o
Subcontractista:
1.
El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte,
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut,
a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i
del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.
2.
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació
tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions
de Seguretat i Salut.
3.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica
del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i
que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la
capacitat adequada d’acord amb les característiques i
complexitat de l’obra.
4.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva
importància ho requereixi.
5.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el
Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista
podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a
la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de
Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació
del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador
de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de
Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat
article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla
de Seguretat i Salut (PSS).
l)
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i
també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla
de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran
solidàriament de les conseqüències que es derivin de

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les
empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de
prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells
els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa
i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els
mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el
nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé,
delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la
responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del
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20.

21.

22.

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat
a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla
de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i
supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació
del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars
i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i
canalitzacions de les companyies subministradores, així com
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a
mínim amb una cadència diària i hauran de donar les
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar
present a l'obra durant la realització de tot el treball que
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del
Centre de Treball per part del Contractista, amb independència
de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les
comunicacions,
accessos,
afectació
de
serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries,
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes

23.

24.

25.

26.

27.

circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses
d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar
a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra
i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular,
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes
així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb
destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges,
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la
pròpia obra o limítrofs.
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28.

29.

30.

31.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament
prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials,
es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet
de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del
carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria
''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan
competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat
a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador
de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista
segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes
a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts
o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D.
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu
el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el
Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra,
han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus
treballadors.
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn
del treball.

2.7 TREBALLADORS
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix
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contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint
les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a
Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla
de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós
per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a
l'obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra,
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE
SEGURETAT I SALUT
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà
el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i

Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o
d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat
5.
6.

7.
8.
9.
10.

i Salut.
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de
l’Estudi de Seguretat i Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador
de Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de
Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista
les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat,
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista,
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu
compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no
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que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat
i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués
recollit en tots.
3.2 VIGÈNCIA DE L’ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material
de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per
les parts contractants.
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)
.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els

plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials
colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal
d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts,
estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats,
frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
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-

-

- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues,
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes
transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones
d’aparcament. Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de
Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció
Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i
coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i
xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
tubulars, prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat
(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en
perímetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i
buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions
i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada
enjovat en el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en
patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats
horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat
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de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels
pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes
d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de
façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de
paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables
per a introducció i evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de
manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de
Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes,
xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte
Executiu.
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres
urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres
aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.

3.4 EL LLIBRE D’ INCIDÈNCIES
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut,
i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL
“CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ” I DOCUMENTACIÓ
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat,
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les
despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica
o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal
als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
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representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable
de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi
el Contractista.

1966)". Derogada PARCIALMENT per "Ordre 20 de gener de
1956 (BOE 2 de Febrer de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
Novembre de 2004) ".
−

"Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. OM 28
agost 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 d setembre de 1970) ", en vigor capítols
VI i XVI i els modificacions" Ordre 22 de març de 1972 (BOE 31
de Març de 1972) "," Ordre 28 de juliol (BOE 10 de agost de 1972)
i "Orde 27 d juliol de 1973 (BOE 31 de juliol de 1973) ". Derogada
PARCIALMENT per "Ordre 28 de desembre (BOE 29 de
desembre de 1994)".

−

"Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. OM 9 març
1971 (BOE 16 de Març de 1971)", en vigor parts del títol II.
Derogada PARCIALMENT per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
novembre de 1989)","Llei 31/1995 (BOE 10 de novembre de
1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)","R.D. 664/1997
(BOE 24 de maig de 1997)","R.D. 665/1997 (BOE 24 de maig de
1997)","R.D. 773/1997 (BOE 12 de juny de 1997)","R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agost de 1997)","R.D. 614/2001 (BOE 21
de juny de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

−

"Quadre de malalties professionals. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de
agost de 1978)". Modificada per "R.D. 2821/1981 de 27 de
novembre (BOE 1 de desembre de 1981)".

−

"Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans.
R.D. 2001/1983 de 28 de juliol (BOE 29 de juliol de 1983)".
Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de desembre de
1985)"," R.D. 1346/1989 (BOE 7 de novembre 1989) "i anul·lada
PARCIALMENT per" R.D. 1561/1995 de 21 de setembre (BOE 26
de setembre de 1995)".

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS),
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

−

"Ordre de 20 de setembre de 1986, per la qual s'estableix el model
de llibre d'incidències corresponent a les obres en què sigui
obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball (BOE de 13
d'octubre de 1986)".

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

−

"Establiment de models de notificació d'accidents de treball. OM
16 desembre 1987 (BOE 29 de desembre de 1987) ".

−

"Instrument de ratificació de 17 de juliol de 1990 del Conveni de
24 de juny de 1986 sobre Utilització del asbest en condicions de
seguretat (nombre 162 de l'OIT), adoptat a Ginebra (BOE de 23
de novembre de 1990)".

−

"Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre
(BOE 10 de novembre de 1995) ". Complementada per "R.D.
614/2001 de 8 de juny (BOE 21 de juny de 2001) ".

−

"Reial Decret 363/1995, de 10 de març, per la qual s'aprova el
reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació,
envasat i etiquetatge de substàncies perilloses (BOE de 5 de juny
de 1995)".

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius,
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de
l’esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D’ APLICACIÓ

4.1 TEXTOS GENERALS
−
−

Convenis col·lectius.
"Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de
la construcció. OM 20 maig 1952 (BOE 15 de Juny de 1958) ".
Modificada per " 'Ordre 10 de desembre de 1953 (BOE 2 de Febrer
de 1956)" i "Ordre 23 de de setembre 1966 (BOE 1 d'Octubre de
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−

"Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades
especials de treball (BOE de 26 de setembre de 1995)".

−

"Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de
gener (BOE 31 de gener de 1997) ". Complementat per "Ordre de
22 d'abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005
(BOE 11 de juny de 2006) ". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30
d'abril (BOE 1 de maig de 1998) "i" R.D. 604/2006 (BOE 29 de mai
de 2006) ".

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
R.D. 486/1997 de 14 d'abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997) ".
Complementat per "Ordre TAS / 2947/2007 (BOE 11 de octubre
de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de Novembre
de 2004) ".

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en
particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14
d'abril de 1997 (BOE 23 d’abril de 1997) ".

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol
(BOE 7 de agost de 1997) ".

−

"Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut
dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de
setembre (BOE 7 de octubre de 1997) ".

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 25 de octubre
de 1997) ". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de novembre
2004) "i" R.D. 604/2006 (BOE 29 de mai de 2006) ".
Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agost de 2007) ".

−

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de
Llibre d'Incidències en obris de construcció (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit
de les empreses de treball temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrer
(BOE 24 de febrer de 1999) ".

−

"Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE
de 6 de novembre de 1999)".

−

"Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. R.D.
374/2001 de 6 d'abril (BOE 1 de maig de 2001) ".

−

"Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves
instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7
(BOE 112 de 10 de maig de 2001) ". Complementat per "R.D.
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004) ".

−

"Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants
(BOE de 26 de juliol de 2001)".

−

"Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals (BOE de 13 de desembre de
2003)".

−

"Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat
general dels productes (BOE 10 de gener de 2004)".

−

Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995 de prevenció de laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials (BOE 31 de gener de 2004).

−

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, paper qual és crea el
registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de
comitès de seguretat i salut, i és regula el Dipòsit de les
comunicacions de designació de delegats i delegades de
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de
2004).

−

"Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica
el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, en el qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per
part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura (BOE de 13 de novembre de 2004 ) ".

−

"Reial Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la
classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc".

−

"Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de
la salut i seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o
que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques".

−

"Reial Decret 551/2006, de 5 de maig, pel qual es regulen les
operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera
en territori espanyol (BOE 113 de 12 de maig)".

−

"Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el
R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció (BOE 127 de 29 de maig) ".

−

"Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de
seguretat als túnels de carreteres de l'Estat".

−

"Llei ordinària 32/2006 reguladora de la subcontractació en el
Sector de la Construcció (BOE 250 de 19 d'octubre)".

−

"Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes (BOE 23 de març de 2007)".
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−

"Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació
en el Sector de la Construcció (BOE 204 de 25 d'agost)".

−

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre
d'Empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el Procés
de Contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008) .

−

"Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica
el Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses,
aprovat per R.D. 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat
d'adaptar les seves disposicions al Reglament (CE) núm.
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament
REACH)".

−

"Llei ordinària 37/2003 del Soroll de 17 de novembre (BOE de 18
de novembre de 2003)". Desenvolupada per "Reial decret
1513/2005 (BOE de 17 de desembre de 2005)" i "Reial decret
1367/2007 (BOE de 23 d'octubre 2007)".

−

"Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de
l'exposició al soroll durant el treball. Reial Decret 286/2006, de 10
de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (BOE 11 de
març del 2006) ".

−

"Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa
la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a
zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques
(BOE de 23 de octubre de 2007)".

−

"Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció
de l'atmosfera (BOE de 16 de novembre de 2007)".

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS
−

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb
risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 05 d’agost de 1985).

−

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control
de l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc
d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).

−

"Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l'amiant (BOE de 6 de febrer de 1991)".

−

"Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
biològics durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997)". Modificat
per "Ordre de 25 de març de 1998".

−

−

−

"Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
cancerígens durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997)".
Modificat per "Reial decret 1124/2000 (BOE de 17 de juny de
2000)" i "Reial decret 349/2003 (BOE de 5 d'abril de 2003)".
"Reial decret 212/2002, de 22 de febrer de 2002, pel qual es
regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a
determinades màquines d'ús a l'aire lliure (BOE d'1 de març de
2002)". Modificat per "Reial decret 524/2006 (BOE de 4 de maig
de 2006)".
"Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats
d'atmosferes explosives en el lloc de treball (BOE de 18 de juny
de 2003).

4.3 INCENDIS
−

Ordenances municipals.

−

"Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
(BOE de 14 de desembre de 1993)". Complementat per "Ordre de
16 d'abril de 1998 (BOE de 28 d'abril de 1998)" i "Ordre de 27 de
juliol de 1999 (BOE de 5 d'agost de 1999)".

−

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada
per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

−

"Reial decret 110/2008, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial
Decret 312/2005 de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació
dels productes de construcció i dels elements constructius en
funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant
del foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer".

4.4 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
−

"Reglament de línies aèries d'alta tensió. R.D. 3151/1968 de 28
de novembre (BOE 27de desembre de 1968) ". Rectificat: "BOE 8
de Març de 1969". És deroga amb Efectes de 19 de setembre de
2010, per "R.D. 223/2008 (BOE 19 de març de 2008)".

−

"Ordre de 18 de juliol de 1978, per la qual s'aprova la Norma
Tecnològica
NTE-IEE/1978,"
Instal·lacions
d'electricitat:
enllumenat exterior "(BOE de 12 d'agost de 1978)".

−

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un
certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de
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la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
−

"Llei 54/1997, de 27 de novembre de 1997, del Sector Elèctric
(BOE de 28 de novembre de 1997)". Complementada per "Reial
decret 1955/2000 (BOE de 27 de desembre de 2000)".

−

Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

−

"Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes
per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront
del risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001)".

−

Decret 329/2001, de 4 de desembre, paper qual s'aprova el
Reglament del SUBMINISTRAMENT ELECTRIC (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de
2001).

−

"Reglament electrotècnic de baixa tensió. R.D. 842/2002 de 2
d'agost (BOE de 18 de setembre de 2002)".

−

"Sentència de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT03 annexa al Reglament Electrònic per a baixa tensió, aprovat pel
Reial Decret 842 / 2002, de 2 d'agost".

−

−

"Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç pel qual s'aproven el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques
d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries
ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de març de 2008) ".

−

−

"Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. R.D.
2291/1985 de 8 de novembre (BOE de 11 de desembre de 1985)".
Derogat PARCIALMENT per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
setembre de 1997) ".

−

"Reial Decret 474/1988, de 30 de març, pel qual es dicten les
disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les
Comunitats Europees 84/528 / CEE sobre aparells elevadors i de
maneig mecànic (BOE de 20 de maig de 1988)".

−

"Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten
les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392 /
CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre màquines (BOE d'11 de desembre de 1992) ".
Modificat per "Reial decret 56/1995 (BOE de 8 de febrer de 1995)".
És deroga amb Efecte de 29 de desembre de 2009, per "Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 d'octubre de 2008)".

−

"Resolució de 3 abril de 1997, de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial per la qual s'autoritza la
instal·lació d'ascensors sense sala de màquines (BOE de 23
d'abril de 1997)".

−

"Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen
pantalles de visualització (BOE de 23 d'abril de 1997)".

−

"Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització
pels treballadors d'equips de protecció individual. RD 773/1997 de
30 de maig (BOE 12 de juny de 1997) ".

−

"Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d'agost de 1997)".
Modificat per "Reial decret 2177/2004 (BOE de 13 de novembre
de 2004)".

−

"Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les
disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16 / CE, sobre ascensors (BOE de 30 de setembre de
1997)". Complementat per "Reial decret 1644/2008 (BOE d'11
d'octubre de 2008)".

−

"Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial, per la qual s'autoritza la
instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat (BOE de 25
setembre de 1998)".

−

"Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les
disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió, i es modifica el
Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament
d'aparells de pressió (BOE de 31 de maig de 1999)".

−

"Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, del Reglament de
seguretat en les màquines, pel qual es deroguen diferents

"Instruccions tècniques complementàries del Reglament
electrotècnic de baixa tensió: ITC-BT-09 Instal·lacions
d'enllumenat exterior i ITC-BT-33 Instal·lacions provisionals i
temporals d'obres".

4.5 EQUIPS I MAQUINARIA
−

−

"Ordre de 30 de juliol de 1974, per la qual es determinen les
condicions que han de reunir els aparells elevadors de propulsió
hidràulica i les normes per a l'aprovació dels seus equips
impulsors (BOE de 9 d'agost de 1974)".
"Ordre de 23 de maig de 1977, per la qual s'aprova el Reglament
d'Aparells Elevadors per a obres (BOE de 14 de juny del 1977".
Modificada per "Ordre de 7 de març de 1981 (BOE de 14 de març
de 1981 ) ". És deroga amb Efectes de 29 de desembre de 2009,
per" Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 d'octubre de 2008) ".
"Reglament de recipients a pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d'abril
(BOE de 29 de maig de 1979) ". Modificat per "R.D. 507/1982
(BOE de 12 de març de 1982)" i "R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de
novembre de 1990) ".
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Resolució de 27 de maig de 2002 (BOE 4 de juliol de 2002) ".
Complementat per la "Resolució de 25 d'abril de 1996 (BOE de 28 de
maig de 1996)", "Resolució de 18 de març de 1998 (BOE de 22 d'abril
de 1998)", "Resolució de 29 d'abril de 1999 ( BOE de 29 de juny de
1999) "," Resolució de 28 de juliol de 2000 (BOE de 8 de setembre de
2000) "i" Resolució de 7 de setembre de 2001 (BOE de 27 de setembre
de 2001)".

disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (BOE de 2 de desembre de 2000)".
−

"Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica
el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura (BOE de 13 de novembre de 2004)".

−

"Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre de 2005, sobre la
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els
riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions
mecàniques (BOE de 5 de novembre de 2005 )".

−

Instruccions Tècniques Complementaries:
"ITC - MIE - AP5 del Reglament d'aparells de pressió '' Extintors
d'incendi '' Ordre de 31 de maig de 1982 (BOE de 23 de juny de
1982)". Modificació: "Ordre de 26 d'octubre de 1983 (BOE de 7 de
novembre de 1983)", "Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE de 20
de juny de 1985)", "Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE de
28 de novembre de 1989)" i "Ordre de 10 de març de 1998 (BOE
de 28 d'abril de 1998)".
"ITC - MIE - AEM1: Ascensors electromecànics. OM 23 setembre
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)". Modificació: "Ordre d’11
d'octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)". "Autorització
d'instal·lació d'ascensors amb màquina en fossat. Resolució de 10
de setembre de 1998 (BOE 25 de setembre de 1998)".
"Autorització de la instal·lació d'ascensors sense cambra de
màquines. Resolució de 3 d'abril de 1997 (BOE de 23 d'abril de
1997) ".
"ITC - MIE - AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. RD
836/2003 de 27 de maig de 2003 (BOE 17 de juliol de 2003) ".
"ITC - MIE - AEM3: Carretons automotrius de manutenció. OM. 26
de maig de 1989 (BOE 9 de juny de 1989) ".
"ITC - MIE - AEM4: Reglament d'aparells d'elevació i manutenció,
referents a grues mòbils autopropulsades. RD 837/2003 de 27 de
maig de 2003 (BOE 17 de juliol de 2003) ".
"ITC - MIE - MSG1: Màquines, elements de màquines o sistemes
de protecció utilitzats. OM. 8 abril 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

−

"Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial
Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària
dels equips de protecció individual (BOE de 8 de març de 1995)
modificat per Ordre de 20 de febrer de 1997 (BOE de 6 de març de
1997)".

−

"R.D. 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual".

−

"Decisió de la Comissió, de 16 de març de 2006, relativa a la publicació
de les referències de la norma EN 143: 2000, Equips de protecció
respiratòria. Contra partícules. Requisits, assaigs, marcat, de
conformitat amb la Directiva 89/686 / CEE del Consell (equips de
protecció individual) [notificada amb el nombre C (2006) 777]".

−

Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7 SENYALITZACIÓ
−

"Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

−

"Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre Senyalització, abalisament,
defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat
(BOE de 18 de setembre de 1987)".

−

Normes sobre Senyalització d'obres en carreteres. "Instrucció 8.3.
IC del MOPU ".

4.8 DIVERSOS
−

"Ordre de 20 de març de 1986 per la qual s'aproven determinades
Instruccions tècniques complementàries, relatives als capítols IV,
V, IX i X del Reglament general de normes bàsiques de seguretat
minera (BOE de 11 d'abril de 1986)". Modificada per "Ordre de 29
d'abril de 1987 (BOE de 13 de maig de 1987)" i "Ordre de 29 de
juliol de 1994 (BOE de 16 d'agost de 1994)".

−

"Ordre de 20 de juny de 1986 sobre Catalogació i homologació
dels explosius, productes explosius i els seus accessoris (BOE d'1
de juliol de 1986)".

−

"Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el
Reglament d'explosius (BOE de 12 de març de 1998)". Modificat

"Norma UNE-58921-IN Instruccions per a la instal·lació, maneig,
manteniment, revisions i inspeccions de les plataformes
elevadores mòbils de personal (PEMP)".
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
−

"Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de
protecció individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre (BOE 28 de
desembre de 1992) ". Modificat per "OM de 16 de maig de 1994", per
"R.D. 159/1995 de 3 de febrer (BOE 8 de març de 1995) "i per la"
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per "Reial decret 277/2005 (BOE de 12 de març de 2005)" i "Ordre
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de desembre de 2007)".
Complementada per la "Resolució de 24 d'agost de 2005 (BOE de
13 de setembre de 2005)", "Ordre PRE / 252/2006 (BOE de 9 de
febrer de 2006)", "Ordre PRE / 672/2006 (BOE de 11 de març del
2006)" i "Ordre PRE / 174/2007 (BOE de 3 de febrer de 2007)".
−

"Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous
models per a la notificació d'accidents de treball i es donen
instruccions per emplenar-i tramitació (BOE de 29 de desembre
de 1987)". Modificada per "Ordre TAS / 2926/2002 (BOE de 21 de
novembre de 2002)".

−

"Ordre de 6 de maig de 1988, per la qual es modifica (i deroga)
l'Ordre de 6 d'octubre de 1986 sobre els requisits i dades que han
de reunir les comunicacions d'obertura prèvia o reanudació
d'activitats en els centres de treball, dictada en desenvolupament
del Reial decret llei 1/1986, de 14 de març (BOE de 16 de maig de
1988) ". Modificada per la "Ordre de 29 d'abril de 1999 (BOE de
25 de maig de 1999)".

−

"Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre pel qual s'aprova el
quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat
Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre
(BOE de 19 de desembre de 2006)". Complementat per "Ordre
TAS / 1/2007 (BOE de 4 de gener de 2007)".

−

"Resolució de 1 d'agost de 2007, de la Direcció General de
Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica el IV Conveni
Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE de 17
d'agost de 2007)".

−

Convenis col·lectius.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut =
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S.
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

5.1 CRITERIS D’ APLICACIÓ

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució
material de les obres.

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un
cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al
Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos
d’elements o operacions de difícil previsió.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com
a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats
en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Posteriors als accidents.Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
−
Investigació Tècnica d'Accidents.

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla
de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i
dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les
següents Penalitzacions:
1.2.3.4.5.-

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’ APLICACIÓ DE LES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les
aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
•

Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

• Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la
conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques
Operatives sobre
El Factor Tècnic:
Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització
El Factor Humà:
Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA
PREVENCIÓ
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real,
així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més
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importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pla d’Acció Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel
Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complementació,
integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control
Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern
d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’ EMPRESA
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat
i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de
la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de

seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4 OBLIGACIONS DE L’ EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el
centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control
d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en
Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació,
haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord
amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva
competència:
-

Higiene i Prevenció al treball.

-

Medicina preventiva dels treballadors.

-

Assistència Mèdica.

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

21

Annex 16. Estudi Seguretat i Salut. Plec

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

seguretat del seu treball.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINESFERRAMENTES

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina
d'Empresa.
6.5 COMPETÈNCIES DELS COL.LABORADORS PREVENCIONISTES A L’
OBRA
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de
Seguretat.

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES
•

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i,
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència,
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un
material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel
Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció
(propi o concertat).

−
−

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin
accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una
màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi
operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una
ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat
en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’ OBRA
•

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte
ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més
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a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en
la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
−
−
−
−
−

om del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús
d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2 CONDICIONS D’ ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.
•

Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionarse en base
a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu
Medi Ambient de Treball.
•

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines
ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors
dels Equips de treball’‘:
•
−

Emmagatzematge i manteniment

responsable tècnic, delegat per l’usuari.
7.3 CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE CADA EQUIP DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL, JUNTAMENT AMB LES NORMES PER A LA
UTILITZACIÓ D'AQUESTS EQUIPS
A continuació s'especifiquen els equips de protecció individual que es van a
utilitzar, juntament amb les normes que cal aplicar per a això:
1. Arnés cinturó de seguretat antiàcides
Especificació tècnica.
Unitat de cinturó de seguretat contra les caigudes. Format per faixa dotada de
sivella de tancament; arnès unit a la faixa dotat d'argolla de tancament; arnès unit
a la faixa per passar per l'esquena, espatlles i pit, completat amb camals
ajustables. Amb argolla en "D" d'acer estampat per pengi; ubicada a la creueta de
l'arnès a l'esquena; corda d'amarratge d'1 m., de longitud, dotada d'un mecanisme
amortidor i d'un mosquetó d'acer per enganxament. amb marca CE segons
normes E.P.I.
Compliment de normes UNE.
Els cinturons de seguretat anticaigudes, han de complir les següents normes UNE:
UNE. EN 361/93
UNE. EN 358/93
UNE. EN 355/92
UNE. EN 355/93

Es
seguiran
escrupolosament
les
recomanacions
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en
la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

Obligació de la seva utilització.

−

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran,
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.

−

En tots aquells treballs amb risc de caiguda des d'altura definits en la memòria
dins de l'anàlisi de riscos. Treballs de: muntatge, manteniment, canvi de posició i
desmantellament de totes i cadascuna de les proteccions col·lectives. Muntatge i
desmuntatge de bastides metàl·liques modulars. Muntatge, manteniment i
desmuntatge de grues torre.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb
temperatures compreses entre 15 i 25ºC.

−

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant
de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra. En tots aquells punts que presentin risc de caiguda des d'altura.
Obligats a la utilització de l'arnés cinturó de seguretat.
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Muntadors i ajudants de les grues torre.

Oficials, ajudants i peons d'ajuda que realitzin treballs estàtics en punts amb risc
de caiguda des d'alçada, (ajustaments, rematades i similars).

El gruista durant l'ascens i descens a la cabina de comandament.
3. Botes aïllants de l'electricitat
Oficials, ajudants i peons de suport al muntatge, manteniment i desmuntatge de
les proteccions col·lectives, segons el llistat específic d'aquest treball preventiu.
Muntadors de: ascensors, bastides, plataformes en alçada i assimilables.
El personal que pugi o treballi en bastides els pisos no estiguin coberts o no tinguin
qualsevol dels elements que formen les baranes de protecció.
Personal que enfilat a una bastida de cavallets, a una escala de mà o de tisora,
treballi en la proximitat d'una vora de forjat, buit vertical o horitzontal, en un àmbit
de 3 m. de distància.
2. Arnés cinturó de seguretat de subjecció
Especificació tècnica.
Unitat de cinturó de seguretat de subjecció per a treballs estàtics, que no
requereixen desplaçaments. Format per faixa dotada de sivella de tancament,
argolla en "D" de penjat en acer estampat. Corda fixadora d'un metre de longitud i
mosquetó d'ancoratge en acer. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Especificació tècnica.
Unitat de parell de botes fabricades en material aïllant de l'electricitat.
Comercialitzades en diverses talles. Dotades de sola contra les esllavissades, per
a protecció de treballs en baixa tensió. Amb marca CE. segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
Tots aquells treballadors que hagin d'instal·lar o manipular conductors elèctrics,
quadres i mecanismes de la instal·lació elèctrica provisional d'obra i aquells que
hagin de treballar per qualsevol causa en els quadres elèctrics d'aparells, equips i
maquinària d'obra en tensió o sota sospita que pugui estar-ho.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
Tota l'obra, sempre que hagin de treballar a la xarxa elèctrica de l'obra, quadres
elèctrics, equips, aparells i maquinària d'obra en les condicions descrites.
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes aïllants de
l'electricitat.

Compliment de normes UNE.
Electricistes de l'obra.
Els cinturons de seguretat de subjecció, han de complir les següents normes UNE:
Ajudants dels electricistes.
UNE. EN 358/93
UNE. EN 361/93

Peons especialistes ajudants d'electricistes.

Obligació de la seva utilització.

Peons ordinaris d'ajuda a electricistes.

En la realització de tot tipus de treballs estàtics amb risc de caiguda des d'altura,
continguts en l'anàlisi de riscos de la memòria.

4. Botes de seguretat en loneta reforçada i serratge amb sola de goma o PVC

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En qualsevol punt de l'obra en la qual s'hagi de fer un treball estàtic amb risc de
caiguda d'alçada.
Obligats a la utilització de l'arnés cinturó de seguretat.

Especificació tècnica.
Unitat de parell de botes de seguretat contra els riscos d'aixafament o de punxades
als peus. Comercialitzades en diverses talles. Fabricades amb serratge de pell i
loneta reforçada contra els estrips. Dotades de puntera metàl·lica pintada contra
la corrosió; plantilles d'acer inoxidable folrades contra la suor, sola de goma contra
les esllavissades, amb taló reforçat. Ajustables mitjançant cordons. Amb marca
CE, segons normes E.P.I.
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Compliment de normes UNE.

5. Botes de loneta reforçada i serratge amb sola contra les esllavissades de
goma o PVC

Les botes de seguretat han de complir les següents normes UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM / 94 i 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96

Especificació tècnica.
Unitat de parell de botes contra els riscos als peus, comercialitzades en diverses
talles. Fabricades amb serratge i loneta reforçada contra els estrips. Dotada de
puntera i talons reforçats amb loneta i serratge. Amb sola de goma contra les
esllavissades i plantilla contra la suor.
Compliment de normes UNE.
Les botes de seguretat han de complir les següents normes UNE:

Obligació de la seva utilització.
En la realització de qualsevol treball amb risc de rebre cops o aixafaments en els
peus i trepitjar objectes tallants o punxants.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
Tota la superfície del solar i obra en presència del risc de cops, aixafaments en
els peus o trepitjades sobre objectes punxants o tallants. Treballs en tallers.
Càrrega i descàrrega de materials i components.

UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 i 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
Obligació de la seva utilització.

Estan obligats específicament a fer servir botes de seguretat de loneta reforçada i
serratge amb sola de goma o PVC.

Durant la realització de tots els treballs que requereixin la garantia de l'estabilitat
dels turmells i peus de qualsevol persona.

En general, tot el personal de l'obra quan hi hagi els riscos descrits en l'apartat
anterior.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Oficials, ajudants i peons que manegen, conformin o muntin ferralla.

Tota la superfície del solar i obra un cop desaparegut el risc de trepitjades sobre
objectes tallants o punxants.

Oficials, ajudants, peons solts que manegen, conformen, muntin encofrats o
procedeixin a desencofrar. Especialment en les tasques de desencofrat.

Estan obligats a la utilització de botes de loneta reforçada i serratge amb sola
contra les esllavissades de goma o PVC:

L'encarregat, els capatassos, personal de mesuraments, encarregat de seguretat,
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, Direcció Facultativa i
visites, durant les fases descrites.

Oficials, ajudants, peons d'ajuda que realitzen les instal·lacions de l'obra.

Els peons que efectuen les tasques de càrrega, descàrrega i desenrunament
durant tota la durada de l'obra.

Oficials, ajudants, peons d'ajuda que realitzin treballs d'obra, paviments, xapats,
teulades, impermeabilitzacions, fusteries, vidre i similars als descrits.

Oficials, ajudants, peons d'ajuda que realitzin treballs sobre bastides.

6. Botes de PVC. Impermeables
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Especificació tècnica.
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC. o goma, de mitja canya.
Comercialitzades en diverses talles; amb taló i empenya reforçat. Folrada en
loneta de cotó resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra les
esllavissades. Amb marca CE., Segons normes EPI.

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en diverses talles. Fabricades en
clorur de polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada
en loneta resistent.
Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embotides en el PVC i amb plantilla
contra la suor. Amb sola dentada contra les esllavissades. Amb marca CE. Segons
normes E.P.I.

Obligació de la seva utilització.
Obligació de la seva utilització.
Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sòls enfangats,
mullats o inundats. També s'utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en dies
plujosos.

En la realització de qualsevol treball, amb l'existència del risc de trepitjades sobre
objectes punxants o tallants en ambients humits, entollats o amb formigons
frescos.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'extensió de l'obra, especialment amb sòl mullat, en les fases de moviment
detierras, fonamentació, fabricació i execució de pastes hidràuliques: morters,
formigons i escaioles.
Estan obligats a la utilització de botes de PVC. Impermeables.

Tota la superfície de l'obra en fase de formigonat d'estructura i en temps plujós,
en tots els treballs que impliquen caminar sobre fangs.
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de
PVC o goma de mitja canya.

Maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades,
per accedir o sortir de la màquina.

Peons especialistes de formigonat.

Peons especialistes d'excavació, fonamentació.

Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs en formigonat.

Peons emprats en la fabricació de pastes i morters.

Oficials ajudants i peons que realitzin treballs de curat de formigó.

Enlucidores.

Tot el personal, encarregat, capatassos, personal de mesuraments, Coordinació
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, Direcció Facultativa i visites, que
controlin "in situ" els treballs de formigonat o hagin de caminar sobre terrenys
enfangats.

Guixaires, quan fabriquin escaioles.
Peons ordinaris d'ajuda que hagin de realitzar el seu treball en l'ambient descrit.
Personal directiu, comandaments intermedis, Direcció Facultativa i persones de
visita, si debencaminar per terrenys enfangats, superfícies entollades o inundades.
7. Botes de seguretat de PVC de mitja canya, amb plantilla contra els
objectes punxants i puntera reforçada
Especificació tècnica.

8. Casc amb pantalla de seguretat
Especificació tècnica
Unitat de casc de seguretat contra cops al cap, amb arnès d'adaptació de suport
sobre el crani, amb cintes tèxtils d'amortiment i contra la suor del front; ajustable
al clatell, de tal manera que s'impedeix la caiguda accidental del casc. Dotat d'una
pantalla abatible de protecció contra la projecció d'objectes i gotes de líquids. Amb
marca CE., segons normes E.P.I.
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Compliment de normes UNE:

Obligats a la utilització del casc de seguretat, amb protecció auditiva.

Els cascos de seguretat han de complir les següents normes UNE:

Oficial, ajudant i peons de suport que realitzen trets fijativos d'ancoratge a pistola.

UNE. EN 397/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96

Oficial, ajudant i peons de suport encarregats de realitzar regates.

Obligació de la seva utilització

Peons que procedeixin al tall sorollós amb serra de qualsevol material, de manera
permanent o esporàdica.

En tots els treballs en els quals hi hagi el risc de projecció de partícules, pols o
gotes de líquids, fora o a l'interior de tallers.

Personal en general que hagi de treballar en ambients d'alt nivell sonor, (80 o més
dB, A)

Àmbit d'obligació de la seva utilització

10. Casc de seguretat, contra contactes elèctrics en baixa tensió

En tota l'obra.

Especificació tècnica.
Unitat de casc de seguretat, contra contactes elèctrics, per a ús especial en els
treballs en baixa tensió elèctrica. Fabricat en material plàstic, dotat d'un arnès
adaptable de suport sobre el crani i amb banda contra la suor del front. Amb marca
CE, segons normes E.P.I.

Els que estan obligats a la utilització de la protecció del casc amb pantalla de
Seguretat Oficial i ajudants que manegen la serra circular per a material ceràmic
o per a fusta. Que procedeixin a la neteja de fàbriques amb líquids projectats o
amb sorres. Que utilitzin regatadores elèctriques.

Compliment de normes UNE.
9. Casc de seguretat, amb protecció auditiva
Els cascos de seguretat han de complir les següents normes UNE:
Especificació tècnica.
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnés d'adaptació de suport sobre el
crani amb cintes tèxtils i cinta contra la suor del front. Dotat de dues protectors
almohadilladosamortiguadores del soroll, abatibles des del casc a voluntat de
l'usuari; fabricats amb casquets auriculars ajustables amb coixinets recanviables.
Amb marca CE. segons normes E.P.I.
Compliment de normes UNE.

UNE. EN 397/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En els treballs de l'obra en què sigui necessari estar dins del risc elèctric en baixa
tensió: desviament de línies elèctriques de baixa tensió; connexió o desconnexió
de quadres elèctrics i similars.

Els cascos de seguretat han de complir les següents normes UNE:
Obligats a utilitzar casc de seguretat.
UNE. EN 397/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96
Les proteccions auditives compliran les següents normes UNE:

Electricistes i personal auxiliar de treballs amb el risc elèctric en baixa tensió.

UNE. EN 352-1 / 94
UNE. EN 352-2 / 94
UNE. EN 352-3 / 94
UNE. EN 352-3 / 96

Especificació tècnica.
Unitat de casc de seguretat contra cops al cap, amb arnès d'adaptació de suport
sobre el crani, amb cintes tèxtils d'amortiment i contra la suor del front frontal;

11. Casc de seguretat, contra cops al cap

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

27

Annex 16. Estudi Seguretat i Salut. Plec

ajustable al clatell, de tal manera que s'impedeix la caiguda accidental del casc.
Amb marca CE. segons normes E.P.I.

Dotat d'una pantalla abatible de protecció de radiacions de soldadura, amb filtre
recanviable. Amb marca C.E. segons normes E.P.I.

Compliment de normes UNE.

Compliment de normes UNE.

Els cascos de seguretat han de complir les següents normes UNE:

Els cascos de seguretat han de complir les següents normes UNE:

UNE. EN 397/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96
Obligació de la seva utilització.

UNE. EN 397/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96

Durant tota la realització de l'obra i en tots els llocs, amb excepció del: interior de
tallers, instal·lacions provisionals per als treballadors; oficines ia l'interior de
cabines de maquinària i sempre que no hi hagi riscos per al cap.

Els filtres de seguretat contra les radiacions lluminoses de complir les normes
UNE:
UNE. EN 379/94

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Obligació de la seva utilització.

Des del moment de entrar en l'obra, durant tota l'estada en ella, dins dels llocs
amb riscos per al cap.

En tots els treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall realitzats en
qualsevol punt de l'obra, bé s'efectuïn fora o a l'interior de tallers.

Obligats a la utilització de la protecció del casc de seguretat.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Tot el personal en general contractat pel contractista, pels subcontractistes i els
autònoms si els hagués. S'exceptua, per no tenir risc evident i només "en obra en
fase d'acabament", als pintors i personal que rematada la urbanització i jardineria.

En tota l'obra, per als treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.

Tot el personal d'oficines sense exclusió, quan accedeixin als llocs de treball.
Prefectura d'Obra i cadena de comandament de totes les empreses participants.
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, direcció facultativa,
representants i visitants convidats per la Propietat.
Qualsevol visita d'inspecció d'un organisme oficial o de representants de cases
comercials per a la venda d'articles.
12. Elm de soldador

Obligats a la utilització de la protecció del "elm de soldador".
Oficials i ajudants de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.
13. Cascos auriculars Protectors auditius
Especificació tècnica.
Unitat de cascs auriculars protectors auditius amortidors de soroll per a ambdues
orelles.
Fabricats amb casquets auriculars ajustables amb coixinets recanviables per a ús
optatiu amb o sense el casc de seguretat. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.
Compliment de normes UNE.

Especificació tècnica.
Unitat de casc de seguretat contra cops al cap, amb arnès d'adaptació de suport
sobre el crani amb cintes tèxtils d'amortiment i contra la suor del front frontal;
ajustable al clatell, de tal manera que s'impedeix la caiguda accidental del casc.

Els cascos auriculars protectors auditius compliran les següents normes UNE:
UNE. EN 352- 1/94
UNE. EN 352-2 / 94
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UNE. EN 352-3 / 94

Obligació de la seva utilització.

Obligació de la seva utilització.

Es preveu exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa
il·luminació.

En la realització o treballant en presència d'un soroll la pressió sigui igual o
superior a 80 dB. Mesurats amb sonòmetre en l'escala 'A'.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra i solar, en conseqüència de la ubicació del punt productor del soroll
del que es protegeix.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra quan sigui necessari realitzar un treball amb escassa il·luminació,
en què per falta de visió clara, hi hagi riscos d'atropellament per màquines o
vehicles.
Obligats a la utilització de l'armilla reflectant.

Obligats a la utilització dels cascos auriculars protectors auditius.
Personal, amb independència de la seva categoria professional, que posi en servei
i desconnecti els compressors i generadors elèctrics.

Senyalistes, ajudants i peons que hagin de realitzar un treball en llocs que sigui
recomanable la seva senyalització personal per evitar accidents.
15. Cinturó porta eines

Capatàs de control d'aquest tipus de treballs.
Peons que manegen martells pneumàtics, en treballs habituals o puntuals.
Qualsevol treballador que treballi en la proximitat d'un punt de producció de soroll
intens.
Personal de replantejament o de mesuraments; prefectura d'obra; Coordinació de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra; Direcció Facultativa; visites i
inspeccions, quan hagin de penetrar en àrees amb alt nivell acústic.

Especificació tècnica.
Unitat de cinturó porta eines format per faixa amb sivella de tancament, dotada de
borsa de cuir i cèrcols tipus canana amb passador d'immobilització, per penjar fins
a 4 eines. Amb marca CE., Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
En la realització de qualsevol treball fora de tallers que requereixin un mínim
d'eines i elements auxiliars.

14. Armilla reflectant

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Especificació tècnica.
Unitat d'armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il·luminació, format
per: peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics transpirables, reflectants o
catadiòptrics amb colors:

Tota l'obra.
Obligats a la utilització del cinturó porta eines.
Oficials i ajudants ferrallistes.

Blanc, groc o ataronjat. Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro".
Oficials i ajudants fusters encofradors.
Compliment de normes UNE.
Oficials i ajudants de fusteries de fusta o metàl·lica.
Les armilles reflectants de complir les normes UNE:
Instal·ladors en general.
UNE. EN 471/95 + ERRATUM / 96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM / 96

16. Faixa de protecció contra les vibracions
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Especificació tècnica.
Unitat de faixa elàstica contra les vibracions per a la protecció de la cintura i de les
vèrtebres lumbars. Fabricada en diverses talles, per a protecció contra moviments
vibratoris o oscil·latoris. Confeccionada amb material elàstic sintètic i lleuger;
ajustable mitjançant tancaments
"Velkro". Amb marca CE. Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
En la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al cos
vibracions, segons el contingut de l'anàlisi de riscos de la memòria.

Obligats a utilitzar la faixa de protecció contra sobreesforços.
Peons en general, que realitzin treballs d'ajudantia en què hagin de transportar
càrregues.
Peons dedicats a tasques de càrrega, transport a braç i descàrrega d'objectes.
Oficials, ajudants i peons que manegen la següent maquinària: motobolquet acte
transportat dúmper). Martells pneumàtics. Pisones mecànics.
18. Filtre per radiacions d'arc voltaic, per a les ulleres de soldador

Tota l'obra.

Especificació tècnica.
Unitat de filtre òptic de seguretat contra les radiacions i espurnes de soldadures
elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, per a recanvi de les òptiques filtrants de les ulleres
de soldador. Amb marca CE, segons normes E.P.I.

Obligats a utilitzar la faixa de protecció contra les vibracions.

Compliment de normes UNE.

Peons especialistes que manegen martells pneumàtics.

Els filtre per radiacions d'arc voltaic, han de complir les següents normes UNE:

Conductors de màquines per al moviment de terres o d'enderrocs.

UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92
UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Conductors de motobolquets autopropulsats, (dúmpers).
17. Faixa de protecció contra sobreesforços
Especificació tècnica.
Unitat de faixa de protecció contra sobreesforços, per a la protecció de la zona
lumbar del cos humà. Fabricada en cuir i material sintètic lleuger. Ajustable en la
part davantera mitjançant sivelles. Amb marca CE. segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
Per a tots els treballs de càrrega, descàrrega i transport a espatlla d'objectes
pesats i tots aquells altres subjectes al risc de sobreesforç, segons el "anàlisi de
riscos" contingut en la "memòria".
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En qualsevol punt de l'obra en què es realitzin treballs de càrrega, transport a
espatlla i descàrrega.

Obligació de la seva utilització.
En totes les situacions provocades per trencament o opacitat dels oculars filtrants
de les ulleres de soldador.
Del canvi de filtre es donarà compte documental, al Coordinador de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, independentment que la filiació professional del
treballador sigui d'empresa contractista, subcontractista o autònom.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En qualsevol treball de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, que hagi de
realitzar-se en l'àmbit de l'obra, independentment del sistema de contractació
utilitzat.
Obligats a utilitzar el filtre per radiacions d'arc voltaic, per a les ulleres de soldador.
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Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzin la pantalla de
protecció contra les radiacions de l'arc voltaic o de l'oxitall, independentment del
seu disseny operatiu.

Del canvi de filtre es donarà compte documental al coordinador de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, independentment que la filiació professional del
treballador sigui d'empresa contractista, subcontractista o autònom.

Els peons ordinaris d'ajuda a les tasques de soldadures elèctrica, oxiacetilènica i
oxitall que utilitzin les ulleres de protecció com les descrites.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

19. Filtre mecànic per mascareta contra la pols
Especificació tècnica.
Unitat de filtre per a recanvi del de les màscares contra la pols, amb una retenció
de partícules superior al 98%. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
En qualsevol treball a realitzar en atmosferes saturades de pols o amb producció
de pols, en el que estigui indicat el canvi de filtre per trencament o saturació. Del
canvi es donarà compte documental al coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, a la Direcció Facultativa.

En qualsevol treball de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, que hagi de
realitzar-se en l'àmbit de l'obra, independentment del sistema de contractació
utilitzat.
Obligats a utilitzar filtre neutre de protecció contra els impactes, per a les ulleres
de soldador.
Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzin la pantalla de
protecció contra les radiacions de l'arc voltaic o de l'oxitall, independentment del
seu disseny operatiu.
Els peons ordinaris d'ajuda a les tasques de soldadures elèctrica, oxiacetilènica i
oxitall que utilitzin pantalles de protecció com les descrites.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

21. Filtre neutre de protecció contra impactes per a la pantalla de soldador.

Tota l'obra, independentment del sistema de contractació utilitzat.

Especificació tècnica.
Unitat de filtre òptic de seguretat contra impactes, per instal·lar en les pantalles de
soldador, contra els fragments projectats durant els treballs d'esmerilat o picat de
cordons de soldadures. Amb marca CE, segons normes EPI.

Obligats a utilitzar el filtre mecànic per mascareta contra la pols.
Oficials, ajudants i peons solts o especialistes que realitzin treballs amb martells
pneumàtics, regatadores, trepants i serres circulars en general.

Obligació de la seva utilització.

20. Filtre neutre de protecció contra els impactes per a les ulleres de
soldador

En totes les situacions provocades per: trencament o opacitat dels oculars filtrants
contra els impactes de pantalles de soldador.

Especificació tècnica.
Unitat de filtre òptic de seguretat contra impactes, per instal·lar en les ulleres de
soldador, contra els fragments projectats durant els treballs d'esmerilat o picat de
cordons de soldadures. Amb marca CE, segons normes EPI.

Del canvi de filtre es donarà compte documental al coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, a la Direcció Facultativa,
independentment que la filiació professional del treballador sigui empresa
contractista, subcontractista o autònom.

Obligació de la seva utilització.

Àmbit d'obligació de la utilització.

En totes les situacions provocades per: trencament o opacitat dels oculars filtrants
contra els impactes de les ulleres de soldador.

En qualsevol treball de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, que hagi de
realitzar-se en el bit de l'obra, independentment del sistema de contractació
utilitzat.
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Obligats a utilitzar filtre neutre de protecció contra impactes per a la pantalla de
soldador.
Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzin la pantalla de
protecció contra les radiacions de l'arc voltaic o de l'oxitall, independentment del
seu disseny operatiu.
Els peons ordinaris d'ajuda a les tasques de soldadures elèctrica, oxiacetilènica i
oxitall que utilitzin pantalles de protecció com les descrites.

En qualsevol treball de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, que hagi de
realitzar-se en l'àmbit de l'obra, independentment del sistema de contractació
utilitzat.
Obligats a utilitzar el filtre per radiacions d'arc voltaic, pantalles de soldador.
Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzin la pantalla de
protecció contra les radiacions de l'arc voltaic o de l'oxitall, independentment del
seu disseny operatiu.
Els peons ordinaris d'ajuda a les tasques de soldadures elèctrica, oxiacetilènica i
oxitall que utilitzin pantalles de protecció com les descrites.

22. Filtre per radiacions d'arc voltaic, pantalles de soldador
23. Filtre per mascareta contra les emanacions tòxiques
Especificació tècnica.
Unitat de filtre òptic de seguretat contra les radiacions i espurnes de soldadures
elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, per a recanvi de les òptiques filtrants de les
pantalles de soldador. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Especificació tècnica.
Unitat de filtre contra les emanacions tòxiques, per a recanvi del d'una mascareta
filtrantecontra les emanacions tòxiques de filtre recanviable.

Compliment de normes UNE.

Compliment de normes UNE.

Els filtre per radiacions d'arc voltaic, han de complir les següents normes UNE:

El filtre químic, complirà la següent norma UNE:

UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92
UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94

UNE 81.285 / 92
UNE. EN 141/90
Obligació de la seva utilització.
En tots els treballs realitzats en presència d'emanacions tòxiques.

Obligació de la seva utilització.
En totes les situacions provocades per trencament o opacitat dels oculars filtrants
de les pantalles de soldador.
Del canvi de filtre es donarà compte documental al coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, a la Direcció Facultativa,
independentment que la filiació professional del treballador sigui en empresa
contractista, subcontractista o autònom.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En els treballs de pous i sanejament subjectes al risc.
Obligats a utilitzar filtre per màscares contra les emanacions tòxiques.
Pouaires.
24. Ulleres protectores contra la pols
Especificació tècnica.
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Unitat d'ulleres contra la pols, amb muntura de vinil dotada amb ventilació
indirecta; subjecció al capdavant mitjançant cintes tèxtils elàstiques contra les
al·lèrgies i visor panoràmic de policarbonat. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

En general, tot treballador, independentment de la seva categoria professional,
que segons el parer del "Encarregat de seguretat" o del "Coordinador de Seguretat
i Salut", estigui exposat al risc de rebre esquitxades o pols als ulls.

Compliment de normes UNE.

25. Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes

Els assajos de les ulleres contra la pols, han de complir les següents normes UNE:

Especificació tècnica.
Unitat d'ulleres de seguretat contra la pols i els impactes als ulls. Fabricades amb
muntura de vinil, pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i
cambra d'aire entre les dues pantalles per evitar condensacions. Model panoràmic,
ajustable al capdavant mitjançant bandes elàstiques tèxtils contra les al·lèrgies.
Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligació de la seva utilització.
En la realització de tots els treballs amb producció de pols, ressenyats en el "anàlisi
de riscos detectables" de la "memòria".

Compliment de normes UNE.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Els assajos de les ulleres de seguretat contra la pols i els impactes, han de complir
les següents normes UNE:

En qualsevol punt de l'obra, en la qual es treballi dins d'atmosferes amb producció
o presència de pols en suspensió.
Obligats a utilitzar les ulleres protectores contra la pols.
Peons que realitzin treballs de càrrega i descàrrega de materials pulverulents que
puguin vessar.
Peons que transporten materials pulverulents.
Peons que enderroquin algun objecte o es manegen martells pneumàtics;
polidores amb producció de pols no retirat per aspiració localitzada o eliminat
mitjançant cortina d'aigua.

UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligació de la seva utilització.
En la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrencada de
partícules, ressenyats dins de l'anàlisi de riscos de la memòria.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En qualsevol punt de l'obra en què es treballi produint o arrencant partícules.
Obligats a l'ús d'ulleres de seguretat contra la pols i els impactes.

Peons especialistes que manegen pasteres o realitzin abocaments de pastes i
formigons mitjançant cubilot, canaleta o bombament.

Peons i peons especialistes, que manegen serres circulars en via seca,
regatadores, trepants, pistola fixa claus, fregadores i pistoles clava claus.

Pintors a pistola.

En general, tot treballador que segons el parer de l'encarregat de seguretat o del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, estigui
subjecte al risc de rebre partícules projectades als ulls

Guixaires subjectes al risc.
Enllucidores i arrebossadors subjectes al risc.

26. Ulleres de seguretat de protecció contra les radiacions de soldadura i
oxitall
Especificació tècnica.
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Unitat d'ulleres de seguretat per a protecció de radiacions de soldadures elèctrica,
oxiacetilènica i oxitall. Fabricades amb cassoletes d'armadura rígida amb
ventilació lateral indirecta graduable i muntura ajustable; dotades amb filtres
bescanviables i abatibles sobre vidres neutres contra els impactes. Amb marca
CE, segons normes EPI.
Compliment de normes UNE.
Les ulleres de seguretat per a protecció de radiacions de soldadures, compliran
les següents normes UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 170/93
UNE. EN 171/93

En tots els treballs en els quals s'hagi d'actuar o manipular circuits elèctrics amb
una tensió no superior als 1.000 volts.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra, durant les maniobres i instal·lació general elèctrica provisional
d'obra o definitiva, cablejat, quadres i connexions en tensió sempre que aquesta
no pugui ser evitada.
Obligats a utilitzar els guants aïllants de l'electricitat en baixa tensió, fins a 1000
volts.
Oficials i ajudants electricistes de les instal·lacions provisional, definitiva d'obra o
de manteniment d'aparells o màquines elèctriques, que operin amb tensió
elèctrica.

Obligació de la seva utilització.
28. Guants de cuir flor i loneta
En tots els treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, de forma optativa,
pel que fa a l'ús de les pantalles de protecció.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra, durant la realització de treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica
i oxitall, independentment del sistema de contractació utilitzat.
Obligats a utilitzar ulleres de seguretat de protecció contra les radiacions de
soldadura i oxitall.

Especificació tècnica.
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de
la mà, dors de loneta de cotó, comercialitzats en diverses talles. Ajustables al
canell de les mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE. Segons
normes E.P.I.
Compliment de normes UNE.
Els guants fabricats en cuir flor i loneta, han de complir la norma UNE:

Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura a canvi de la pantalla de
protecció.
Els peons ordinaris d'ajuda a les tasques de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i
oxitall.
27. Guants aïllants de l'electricitat en baixa tensió, fins a 1.000 volts
Especificació tècnica.

UNE. EN 388/95
Obligació de la seva utilització.
En tots els treballs de maneig d'eines manuals: pics, pales.
En tots els treballs de maneig i manipulació de puntals i revoltons.
Maneig de sogues o cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo.

Unitat de guants aïllants de l'electricitat, per a utilització directa sobre instal·lacions
elèctriques a 1.000 volts, com a màxim. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.

En tots els treballs similars per analogia als citats.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
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En tot el recinte de l'obra.

30. Guants de goma o de "PVC"

Obligats a utilitzar els guants de cuir flor i loneta.

Especificació tècnica.

Peons en general.
Peons especialistes de muntatge d'encofrats.

Unitat de parell de guants de goma o de "PVC". Fabricats en una sola peça,
impermeables i resistents a: ciments, pintures, sabons, detergents, amoníac, etc.
Comercialitzat en diverses talles. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Oficials encofradors.

Obligació de la seva utilització.

Ferrallistes.

Treballs de sostenir elements mullats o humits, treballs de formigonat, curat de
formigons, morters, guixos, escaioles i pintures.

Personal similar per analogia de riscos en les mans als esmentats.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

29. Guants de cuir flor

En tot el recinte de l'obra.

Especificació tècnica.
Unitat de parell de guants totalment fabricats en cuir flor, dits, palmell i dors.
Ajustables al canell de les mans mitjançant tires tèxtil elàstiques ocultes.
Comercialitzats a diverses talles.

Obligats a l'ús de guants de goma o de "PVC".
Oficials i peons d'ajuda, el treball els obligui a fabricar, manipular o estendre
morters, formigons, pastes en general i pintures.

Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Paletes en general.

Compliment de normes UNE.

Qualsevol treballador les tasques siguin similars per analogia a les descrites

Els guants fabricats en cuir flor, compliran la següent norma UNE:

31. Guants de loneta de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic

UNE. EN 388/95

Especificació tècnica.

Obligació de la seva utilització.

Descàrrega a mà de camions.

Unitat de parell de guants fabricats en loneta de cotó a la part anterior de palma,
dits de la mà i dors impermeabilitzats amb "PVC", comercialitzats en diverses
talles. Ajustables al canell de les mans mitjançant bandes extensibles ocultes.
Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Compliment de normes UNE.

En tot el recinte de l'obra.

Els guants fabricats en loneta de cotó impermeabilitzats, han de complir la norma
següent

Treballs de càrrega i descàrrega d'objectes en general.

Obligats a utilitzar els guants de cuir flor
UNE. EN 388/95
Peons en general.
Obligació de la seva utilització.
Oficials i ajudants de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall
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En aquelles tasques que suposin contacte amb aigua, pastes diverses, formigons,
pintures.

33. Mandil de seguretat fabricat en cuir
Especificació tècnica.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tot l'àmbit de l'obra, en aquells treballs descrits en el punt anterior o
assimilables a ells per analogia.

Unitat de mandil de cuir, per cobriment des del pit fins a mitja cama. Fabricat en
serratge; dotat d'una cinta de cuir per pengi al coll i cintes de cuir d'ajust a la
cintura. Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Obligats a utilitzar guants de cuir flor i loneta.

Obligació de la seva utilització.

Oficials i peons dedicats a formigonar.

En la realització dels treballs de: soldadura elèctrica; soldadura oxiacetilènica i
oxitall.

Peons que utilitzen l'agulla vibrant.
Maneig de màquines radials, (regatadores, serres).
Peons de servei davant pastadores pasteres.
Maneig de trepants portàtils.
Peons que manegen màquines de tall refrigerades amb aigua.
Maneig de pistoles fixa claus.
Manipulació de masses d'escaiola.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
Pintors a pistola.
32. Guants de malla contra talls
Especificació tècnica.
Unitat de parell de guants de malla metàl·lica contra talls a les mans, fabricats amb
cuir revestit de malla d'acer. Comercialitzats a diverses talles, per a protecció de
treballs amb instruments tallants. Amb marca CE., Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.
Tots aquells treballadors que hagin de treballar amb instruments tallants.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Treballs en què es produeixin o existeixi el risc de producció de partícules o
espurnes projectades i en tots aquells similars per analogia als descrits en els
punts anteriors.
Obligats a utilitzar davantals de seguretat fabricats en cuir.
Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs de soldadura elèctrica,
oxiacetilènica, oxicorte, maneig de màquines radials, trepants, aterrajadores,
pistoles clava claus i similars.
34. Maniguets de cuir flor
Especificació tècnica.

Els que específicament estan obligats a la utilització dels guants contra talls.

Unitat de parell de maniguets protectors dels avantbraços, contra partícules o
objectes. Fabricats en cuir flor en diverses talles. Amb marca CE. Segons normes
E.P.I.

Oficials i Peons especialistes.

Obligació de la seva utilització.

Peons ordinaris.

En els llocs en què es realitzin treballs de soldadura o de càrrega, descàrrega,
transport a braç i espatlla.

Tota l'obra.
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Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Obligació de la seva utilització.

En tot l'obra.

Treballs de càrrega i descàrrega d'objectes en general.

Obligats a utilitzar maneguins de cuir flor.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs de soldadura elèctrica,
oxiacetilènica i oxitall, treballs de càrrega, descàrrega i transport a braç d'objectes

Tota l'obra.
Obligats a utilitzar manyoples de cuir flor.

35. Maniguets impermeables
Peons en general.
Especificació tècnica.
37. Mascareta de seguretat amb filtre químic bescanviable
Unitat de parell de maniguets impermeables protectors dels braços. Fabricats en
PVC, ajustables als braços mitjançant bandes elàstiques ocultes. Comercialitzats
a diverses talles. Amb marca CE, segons normes EPI.

Especificació tècnica.

En tots els treballs en què es manipulin i facin servir masses o líquids.

Unitat de mascareta amb filtre de retenció o de transformació física o química, per
a protecció de l'aparell respiratori davant els ambients contaminats. Composta per
màscara subjecta al capdavant mitjançant bandes elàstiques regulables, porta
filtres bescanviables i vàlvula d'exhalació.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

En tot l'obra.

Compliment de normes UNE.

Obligats a utilitzar maniguets impermeables.

La mascareta filtrant amb filtre de retenció o de transformació física o química,
complirà la següent norma UNE:

Obligació de la seva utilització.

Oficials, ajudants i peons de formigonat, de servei a formigoneres pasteres,
enllucidores, arrebossadors, guixaires i pintors
36. Manyoples de cuir flor
Especificació tècnica.
Unitat parell de manyoples. Fabricades totalment en cuir flor, palma i dors;
ajustables mitjançant unes bandes tèxtils elàstiques ocultes. Amb marca CE.
Segons normes E.P.I.

UNE 81.280 / 91
UNE.81.282 / 91 + MODIFICACIÓ / 92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140 / A1 / 92
El filtre químic, complirà la següent norma UNE:
UNE 81.285 / 92
UNE. EN 141/90

Compliment de normes UNE.

Obligació de la seva utilització.

Els guants fabricats en cuir flor, compliran la següent norma UNE:

Per penetrar en atmosferes tòxiques un cop detectat el tòxic a evitar.

UNE. EN 388/95

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
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En els punts de l'obra on es produeixin atmosferes tòxiques.

Serra radial per a obertura de regates.

Obligats a utilitzar mascareta de seguretat amb filtre químic recanviable.

Serra circular per maó en via seca.

Qualsevol persona que hagi de penetrar en una atmosfera tòxica

Martell pneumàtic.

38. Mascareta contra partícules amb filtre mecànic bescanviable

Direcció d'obra, comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols.

Especificació tècnica.

39. Mascareta de paper filtrant contra la pols

Unitat de mascareta filtrant contra les partícules, de cobriment total de vies
respiratòries, nas i boca, fabricada amb PVC amb porta filtres mecànics i primer
filtre per al seu ús immediat; adaptable a la cara mitjançant bandes elàstiques
tèxtils, amb regulació de pressió. Dotada de vàlvules d'expulsió d'expiració de
tancament simple per sobre pressió en respirar. Amb marca CE. Segons normes
E.P.I.

Especificació tècnica.

Compliment de normes UNE.
Les mascaretes filtrants contra les partícules, han de complir la norma UNE:
UNE 81.280 / 91
UNE.81.282 / 91 + MODIFICACIÓ / 92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140 / A1 / 92

Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols, per retenció
mecànica simple.
Dotada de bandes elàstiques de subjecció al capdavant i adaptador d'alumini
protegit per la cara. Amb marca CE, segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització.
En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració
de pols.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tot el recinte de l'obra en què hi hagi atmosferes saturades de pols.

El filtre mecànic contra les partícules, complirà la següent norma UNE:

Els que estan obligats a la utilització de mascareta de paper filtrant contra la pols.

UNE 81.284 / 92
UNE. EN 143/90

Oficials, ajudants i peons que manegen alguna de les següents eines: regatadora,
serra circular per a maó en via seca, martell pneumàtic, coordinació de seguretat
i salut durant l'execució de l'obra, direcció d'obra, comandaments i visites si
penetren en atmosferes amb pols.

Obligació de la seva utilització.
En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració
de pols.
Àmbit de l'obligació de la seva utilització.

40. Canelleres de protecció contra les vibracions
Especificació tècnica.

Obligats a utilitzar mascareta contra partícules amb filtre mecànic bescanviable.

Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions.
Fabricades en material sintètic elàstic antial·lèrgic, ajustable mitjançant tires
"Velkro". Amb marca CE. Segons normes E.P.I.

Oficials, ajudants i peons que manegen qualsevol de les següents eines:

Compliment de normes UNE.

En tot el recinte de l'obra.
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Les canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions, han de complir la
norma
UNE: UNE. EN, ISO 10819/96
Obligació de la seva utilització.
En els llocs en què es manegen eines o màquines eina, amb producció de
vibracions transmeses a l'usuari.

Els filtre per radiacions d'arc voltaic, han de complir les següents normes UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92
UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94
Obligació de la seva utilització.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

En tots els treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.

En tot l'obra.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Obligats a utilitzar canelleres de protecció contra les vibracions.

En tota l'obra.

Oficials, ajudants i peons que manegen la següent maquinària:

Obligats a utilitzar la pantalla de seguretat de sustentació manual, contra les
radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.

Vibradors.
Motobolquet acte transportat, (dúmper).
Radial per a obertura de regates.
Martells pneumàtics.

Oficials i ajudants de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall, en realitzar les
seves tasques específiques.
42. Pantalla de seguretat contra les projeccions de subjecció al crani
Especificació tècnica.

Pisones mecànics.
Serres circulars per a fusta o maó
41. Pantalla de seguretat de sustentació manual, contra les radiacions de
soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall

Unitat de pantalla de protecció contra la projecció d'objectes, de sustentació al
crani, mitjançant arnès dotat de cintes tèxtils i banda contra la suor del front,
abatible; resistents a la perforació i penetració per objectes sòlids projectats
violentament. Amb marca CE., Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.

Especificació tècnica.
En tots els treballs amb risc de projecció d'objectes.
Unitat de pantalla de protecció de radiacions i espurnes de soldadura elèctrica,
oxiacetilènica i oxitall, de sustentació manual, amb un pes màxim entre 200 i 600
gr. dotada amb un doble filtre, un neutre contra els impactes i l'altre contra les
radiacions, abatible; resistents a la perforació i penetració per objectes
incandescents o sòlids projectats violentament. Amb marca CE., Segons normes
E.P.I.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.
En tota l'obra.
Els que estan obligats a la utilització de pantalla de seguretat contra les
projeccions.

Compliment de normes UNE.
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Oficials i ajudants en aquells treballs subjectes al risc de projecció de partícules
cap a la cara.

En tota l'obra.
Obligats a utilitzar polaines impermeables.

43. Polaines de cuir flor
Oficials, ajudants i peons que:
Especificació tècnica.

⋅

Manegen formigoneres pasteres.

⋅

Realitzen arrebossats i estucats.

⋅

Guixaires, pintors.

⋅

Personal que manegi vibradors.

En els llocs en què es realitzin treballs de soldadura o es manegen martells
pneumàtics i picons mecànics.

⋅

Personal que manegi serres per a paviments.

Àmbit d'obligació de la seva utilització.

45. Genolleres per enrajoladors i altres treballs realitzats de genolls

En tota l'obra.

Especificació tècnica

Obligats a utilitzar polaines de cuir flor.
Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs de:

Unitat de joc de dos genolleres de protecció contra la humitat de paviments;
resistents a la perforació i penetració per objectes sòlids. Amb marca CE., segons
normes E.P.I.

Soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.

Obligació de la seva utilització

Maneig de martells pneumàtics.

En tots els treballs d'enrajolat

Maneig de picons mecànics

Àmbit d'obligació de la seva utilització

44. Polaines impermeables de "PVC"

En tota l'obra.

Especificació tècnica.

Els que estan obligats a la utilització de genolleres

Unitat de polaines protectores de l'empenya del peu, turmell i davant cama, contra
líquids i esquitxades. Fabricades en "PVC". i subjecció mitjançant sivelles. Amb
marca CE. segons normes E.P.I.

Oficials i ajudants en els treballs d'enrajolat que requereixen la posició sobre els
genolls.

Unitat de parell de polaines protectors de l'empenya del peu, turmell i davant cama
contra la projecció violenta de partícules o objectes. Fabricades en cuir flor amb
subjecció mitjançant sivelles. Amb marca CE., Segons normes E.P.I.
Obligació de la seva utilització.

46. Vestit de treball de jaqueta i pantalons de cotó
Obligació de la seva utilització.
Especificació tècnica.
En aquells treballs en què es manipulin líquids i pastes.
Àmbit d'obligació de la seva utilització.

Unitat de vestit de treball, format per pantalons amb tancament per cremallera i
botó, amb dues butxaques laterals i dues al darrera; jaqueta curta sense folrar amb
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mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

tancament per botonada simple, dotada amb tres butxaques; un de superior, sobre
el pit, a l'esquerra i dos baixos en cada faldó.

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre
(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de
gener (B.O.E. de 8/2/95).

Fabricats en cotó 100 X 100, en els colors blanc, groc o taronja. Amb marca CE.
Segons normes E.P.I.

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori
fins l’1/1/95.

Compliment de normes UNE.
El vestit de treball, ha de complir la següent norma UNE:

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
UNE 863/96
UNE 1149/96

Excepcions:
−

Obligació de la seva utilització.
En el seu treball, a tots els comandaments intermedis.
Àmbit d'obligació de la seva utilització: En tota l'obra.
Obligats a utilitzar vestits de treball de jaqueta i pantalons de cotó.
Encarregats d'obra.
Capatassos i caps d'equip.
En ambdós casos, independentment que pertanyin a la plantilla de l'empresa
contractista, siguin subcontractistes o autònoms.
7.4 NORMATIVA APLICABLE
•

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
−
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període
transitori fins l’1/1/96.
−
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95,
amb període transitori fins l’1/1/97.
−
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la
Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de
10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
−
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
−
Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric
destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E.
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E.
de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
−
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E.
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−

−

−

−

de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de
desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori
fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada
per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E.
Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E.
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de
3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95.
Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per
la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de
febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el
28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94,
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre
els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de
8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

−

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E.
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
−

•

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE,
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E.
de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
−

−

−

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent
a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats
(B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
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−

−

−
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l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71;
B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu del present Annex consisteix a identificar els parcel·les cadastrals en
què és divideix l'àrea on és duren a terme els actuacions, a fi d'establir els
necessitats d'expropiacions, servituds i d'ocupació temporal que poguessin
verificar en relació amb els obres projectades.

Parcel.la corresponent a
l’embassament i presa
(ACA)

Zona
d’actuació
(logística)

2. EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIÓ TEMPORAL
2.1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Zona d’actuació
(obres)

2.1.1 Localització de les obres i zones d’apilament
Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius Boadella i dics
associats, concretament al cos de la presa (coronació i galeries). Per la seva
banda, les zones de recollida de materials, maquinària i zones destinades per a
allotjar els contenidors de residus (no especials, inerts i especials) es disposaran
en terrenys limítrofs a la presa, que estan vinculats a aquesta (zona de
aparcament).
Aquest àmbit d'actuació es situa entre los termes municipals de Darnius i
Terrades, a la comarca de l'alt Empordà (província de Girona).
A la figura següent es mostren les zones destinades a l'obra i la logística que
acompanya les actuacions projectades.

Parcel.la corresponent al riu
Ter

2.1.2 Parcel·les cadastrals
Les obres tindran lloc a la pròpia presa, pel que la seva situació cadastral
correspon la parcel·la amb divisió horitzontal 00100EM00DG80E, cobrint
l'embassament, el dic de la presa principal i les dics associats Mola Truncada y
Els Fangots. Conformen la unitat singularitzada BICE 2P17065P04BOAD. També
es ocuparan zones de les parcel·les 17065A009000010000QY i
17065A009000040000QP.
Per la seva banda, al tram de la llera del riu La Muga que segueix a continuació
de la presa li correspon la denominació cadastral 17065A010090230000QR, no
havent ocupació de la llera amb les obres.
A més de les vies de comunicació públiques (carreteres i camins) que permeten
l'accés a la presa, són d'interès altres parcel·les on s'ubiquen oficines, tallers i
magatzems vinculats a aquesta infraestructura. Destacant les següents:
17065A009090040000QO;
17065A009090030000QM;
17065A010001240000QK;
17209A001000010000AQ;
002200900DG88H0001QW;
001700300DG88H0001YW;
002200700DG88H0001YW; 002200300DG88H0001HW; entre d’altres.
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2.2 TIPUS D’AFECCIÓ
El tipus d'afecció depèn de la seva durada i de les limitacions que implica per al
titular dels terrenys. Així es distingeixen tres tipus principals:
a) Expropiacions. De caràcter permanent i absolutament restrictiva en
relació amb els usos que pot fer el titular. Implica la compra dels terrenys
segons una taxació determinada.
b) Servituds. També de caràcter permanent. Limita els usos que poden ser
implementats per part del titular dels terrenys. En general, aquestes
servituds són per permetre el pas (servitud de pas) fins a la infraestructura
a través de terrenys que pertanyin a un titular diferent.
c) Ocupació temporal. Té caràcter temporal. Restringeix l'ús que el titular
pot fer d'aquesta àrea durant l'execució de les obres.
2.2.1 Expropiacions
Com es va indicar anteriorment, les actuacions tindran lloc al propi cos de les
preses, corresponent a la referència cadastral 00100EM00DG80E; i terrenys
limítrofs
(marges
de
l'embassament)
amb
referència
cadastral
17065A009000010000QY i 17065A009000040000QP.
El titular d'aquests terrenys és la pròpia Agència Catalana de l'Aigua. Per
aquesta raó, les obres no impliquen expropiar terrenys.
2.2.2 Servituds
Els camins i carreteres presents a l'entorn de la presa són de titularitat pública. Per
tant és possible accedir a les obres, zones d'aplec i parc de maquinàries a través
d'aquesta xarxa de vies de comunicació prescindint del requeriment d'establir
servituds de pas. Tampoc està previst instal·lar noves línies elèctriques, per la qual
cosa no es requereixen servituds de vol.
2.2.3 Ocupació temporal
Les actuacions en si tindran lloc a instal·lacions de la presa (BICE
2P17065P04BOAD; 17065A009000010000QY i 17065A009000040000QP). Per
la seva banda, com es va comentar, les zones d'emmagatzematge i aquelles
vinculades a la logística de l'obra es disposaran en terrenys vinculats a la presa o
bé a usos públics (17065A010001140000QQ).
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El titular d'aquests terrenys és la pròpia Agència Catalana de l’Aigua. Per tal motiu,
la gestió de les obres no generarà ocupació temporal de terrenys de titularitat
privada ni pertanyent a altres entitats públiques.



Vodafone



Orange

2.3 PRESSUPOST D'EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIÓ
TEMPORAL
En funció del que s'ha exposat a l'apartat anterior, les obres projectades no
generaran expropiacions, servituds ni ocupacions temporals en terrenys, el titular
del qual sigui diferent de l' Agència Catalana de l’Aigua (promotor de les obres).
Per l'anterior, no es generaran despeses per raó d'expropiacions, servituds ni
ocupació temporal, sent nul (0 €) el pressupost corresponent.

3. SERVEIS AFECTATS
Anàlogament al que succeeix respecte de les expropiacions, atès que les
actuacions es duran a terme en el propi cos de la presa, no es preveu que s’afectin
serveis i infraestructures gestionats per altres empreses de serveis ni d’altres
Administracions.
No obstant això, i amb la finalitat d'assegurar que no es produiran situacions que
puguin comprometre la seguretat de les obres ni d'altres serveis, així com tampoc
suposar un retard en la seva execució, es va procedir a consultar a les empreses
de serveis i administracions amb presència a la zona.


Ajuntament de Darnius



Ajuntament de Terrades



Diputació de Girona



Endesa



Iberdrola



Gas Natural Fenosa



Telefónica
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3. ACTUACIONS PROJECTADES

1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu d'aquest annex consisteix a caracteritzar l'entorn on tindran lloc les
obres i identificar els possibles impactes que aquestes puguin tenir sobre el medi,
així com proposar mesures per mitigar o evitar aquests impactes.

Les principals actuacions projectades inclouen:
•

Millora dels sistemes d'anivellament i col·limació.

•

Ampliació de la xarxa sísmica.

•

Adequació dels ancoratges dels pèndols inversos.

2. NORMATIVA AMBIENTAL

•

Instal·lació de piezòmetres de corda vibrant per mesurar la subpressió en
el fonament.

El marc normatiu estatal i autonòmic ve donat, principalment, per la legislació
següent:

•

Instal·lació de sensors de desplaçament en juntes tridimensionals.

•

L'automatització de la presa de dades de les variables de comportament
més rellevants per al seguiment de la presa i el compliment de les Normes
d'Explotació i Pla d'Emergència (aforadors totalitzadors, mesuradors de
desplaçaments de juntes tridimensionals, telecoordinòmetres dels
pèndols).

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
DOGC.Nº 692024/07/2015. 'Regles aplicables fins que la Llei 6/2009
de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes s'adapti a la
Llei de l'Estat 21/2013, establertes a la disposició addicional vuitena de
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

És important destacar que aquestes actuacions tindran lloc a la coronació i a
l'interior de la presa, fonamentalment, en les seves galeries. A l'exterior de la presa
tindran lloc només tasques complementàries com el transport i la provisió de
materials i equips.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (que va derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral d'administració ambiental).

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI

Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació
acústica.

A continuació es descriuen diferents aspectes ambientals del medi en què tindran
lloc les actuacions projectades. La sensibilitat vinculada a aquests aspectes, els
potencials impactes que puguin patir en el context de les obres i el seu risc
associat, condicionaran, d'una banda, el tipus de procediment ambiental a seguir.

En funció de les característiques de l'entorn i la seva proximitat a un espai protegit
(pertanyent a la xarxa natura), atenent a l'article 7 de la Llei 21/2013, podria
resultar necessari, en última instància, realitzar el procediment ambiental
simplificat, ja que les obres de aquesta naturalesa no estan recollides en els
annexos I i II de la Llei.

D'altra banda, marcaran les mesures de mitigació i correctores a definir per evitar
l'ocurrència o, si escau, minimitzar les conseqüències d'aquests impactes.
4.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA I RELLEU
La presa de Darnius - Boadella i el seu embassament s’ubica sobre el riu Muga al
terme municipal de Darnius, a la comarca del Alt Empordà.
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Figura 2. Ubicació presa Darnius Boadella i dics de tancament en Google Earth

Figura 1. Ubicació presa Darnius Boadella i dics de tancament en visir ICGC

El pantà de Darnius Boadella se situa a la zona de transició entre les planes litorals
mediterrànies i les zones altes de la banda oriental del Pirineus. És a dir, zona de
mitja muntanya.

La comarca està situat al sector nord-oriental de Catalunya, al costat de la
contrafort oriental dels Pirineus i la frontera amb França (aproximadament 13 km
en línia recta), i a menys de 30 km (també en línia recta) de la costa (mar
Mediterrani).
A més de la presa principal, tanquen l'embassament els dics d'Els Fangots, format
per una galeria de formigó amb espigons de materials solts, i el dic de la Mola
Truncada, consistent en una presa de formigó, de gravetat i planta recta sense
galeries.

Figura 3. Ubicació presa Darnius Boadella i dics de tancament en mapa físic
4.2 CLIMATOLOGIA
L'àmbit d'estudi es troba en una zona de clima mediterrani prelitoral nord o
mediterrani de mitja muntanya plujosa.
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Les temperatures són temperades, sent la mitjana 13º – 14ºC. Les temperatures
mínimes superen a l'hivern, de mitjana, els 9ºC, mentre que les temperatures
màximes mitjanes a l'estiu superen lleugerament els 20ºC.

Figura 6. Temperatura en l'àmbit
Figura 4. Climatologia en l'àmbit
Les pluges són importants en quantia (900 – 950 mm) i estan repartides al llarg de
tot l'any. El règim pluviomètric és del tipus Primavera-Tardor-Hivern-Estiu (PTHE),
si bé les preses es ubicant molt pròximes a zones amb règim TPHE.

La següent imatge mostra el nivell de dèficit hídric anual a la comarca de l'Alt
Empordà. S'observa que el dèficit hídric disminueix des de la costa cap al Pirineu
i l'àrea volcànica de la Garrotxa. L'embassament està situat a la zona de transició
entre baix dèficit (0 - 100 mm) i molt baix dèficit (100 - 200 mm). No obstant,
l'embassament dóna servei a les zones regables situades aigües avall, amb un
dèficit hídric de més impacte, el que va motivar la construcció de l'embassament.

Figura 5. Precipitació en l'àmbit

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

4

Annex 18 Document Ambiental

Figura 7. Dèficit hídric en l'àmbit
4.3 GEOLOGIA I EDAFOLOGIA
La comarca es divideix, a grans trets, en tres zones des de la costa fins al Pirineu.
A la zona més propera a la costa, al llarg d'aquesta es distribueixen les serralades
i depressions Litorals i prelitorals. Seguidament s'estén la plana de l'Empordà.
Finalment, es troba la zona muntanyosa del Pirineu axial. A més està solcada per
una xarxa important de rius, destacant el Fluvià i la Muga.
L'Alt Empordà està Situat en una Depressió tectònica (Depressió de l'Empordà)
reblerta de sediments dipositats del neogen i Quaternari. La Depressió de
l'Empordà s'enfonsa de manera progressiva en direcció O-E com a conseqüència
de la formació d'1 conjunto de fallis esglaonades de direcció NO-SE, entre els que
cal destacar la falla del Jonquera-Figueres. De forma local, Tots aquests materials
és troben parcialment recoberts per sediments al·luvials associats a la dinàmica
hídrica de la Muga i dels seus tributaris.
En concret, en l'àmbit de l'embassament la geologia ve marcada per la presència
de granits del Carbonífer - Premià; roques calcàries i conglomerats, gresos, lutites
i marges del Cretaci superior - Paleocè; i margues gris blavoses del Paleocè Eocè.

Figura 8. Geologia en l'àmbit
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Edafològicament, a els Sols de la comarca presenten una textura sorrenca llimosa,
Especialment a les parts més altes i també a gran part de la plana a causa,
principalment, de la composició del material parental. En molts llocs dels
terraprims i de la plana, on la fracció argilosa és més abundant, producte d'una
meteorització més intensa sobre el material parental, a els sòls presentin una
classe textural generalment sorrenca llimosa franca.
A les zones de la plana predominin a els entisòls tats els característiques del
material parental, els condiciones de pH i els escasses Aportacions de matèria
orgànica humidificada. Són sòls com a poc evolucionats, generalment ment
afectats per processos erosius que contribueixen a la decapitació difusa dels
horitzons superficials immadurs.
D'Altra banda, els Franges de material alluvial dels Terrenys del Quaternari, que
corresponen generalment a Sòls cultivats, presenten els mateixes
característiques, encara que la Profunditat és més elevada i el continu
rejoveniment per els Pràctiques de Conreu ha permès la formació d "un horitzó
mineral superficial difús, amb Incorporació de matèria orgànica humidificada com
a resultat de les aportacions externes.

Figura 9. Aportació en l'àmbit
L'embassament de Darnius Boadella se situa en la confluència dels rius Arnera i
la Muga.

4.4 HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA
Des del punt de vista hidrològic, la xarxa de drenatge de la zona és marcadament
dendrítica. La conca d’ aportació al embassament està vertebrada pel riu la Muga
el qual rep nombrosos afluents.
El riu Muga neix al Pirineu gironí (a la plana de la Muga a més de 1400 m) i
travessa la plana de l'Empordà per desembocar al mar al golf de Roses.

Figura 10. Xarxa de rius en l'àmbit

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

6

Annex 18 Document Ambiental

A les zones plans de la comarca (Depressió de l'Empordà i depressions Litorals)
es comprova la presència d'aiguamolls, situats principalment en el sector litoral
que s'estén entre la desembocadura del Fluvià i la Muga, destacant els que formen
el Parc Natural dels Aiguamolls de l' Empordà.

4.5 COBERTES DE SÒLS I PAISATGE
A l'entorn de l'embassament predominen els usos de sòl Relatives a cobertura
forestal, en particular, els boscos esclerofil·les (pins, alzines sureres i alzines,
entre d'altres) i aciculifolis (arbres de fulla acicular).

Els formacions hidrogeològiques que destaquin en l’àmbit de la presa i
embassament són els que és mostren a la taula i mapa Següents:
Tabla 1. Formacions hidrogeològiques en l’àmbit
SECTOR

ÁREA

FORMACIÓ

Granítica de La
Jonquera – Roc
de Frausa

Granítics

Àrees
pirenaiques
Mesozoica
i
terciària del Cadí
– Alta Garrotxa

Conglomerats,
gresos i margues
(depòsits detrítics
paleògens)
Margues i
evaporites
paleògens

NATURA
Poc permeables y
aqüífers locals
(predomini de
materials
granítics)
Poc permeables y
aqüífers locals
(predomini de
depòsits detrítics
y margocalcaris)
Aqüífers
consolidats
(predomini de
carbonatats per
fissuració)

Figura 14. Formacions hidrogeològiques en l’àmbit
El paisatge de la comarca presenta fonamentalment tres zones ben definides
coincidint amb les unitats geomorfològiques: Pirineu axial, plana de l'Empordà i
zona litoral (serralades i depressions litorals). Aquestes zones es vertebren a
través dels rius Fluvià i la Muga i els seus afluents (com, per exemple, el Llobregat
d'Empordà).

Figura 13. Formacions hidrogeològiques en l’àmbit
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El següent mapa mostra els hàbitats d'interès comunitari identificats en l'entorn de
l'embassament.

Figura 15. Formacions geomorfològiques en l’àmbit
La presa principal, els dics de tancament i l'embassament s'enquadren dins de la
unitat de paisatge anomenada els Aspres, si bé la ribera sud de l'embassament
vaig definir el límit entre aquesta unitat i l'anomenada Garrotxa d'Empordà.
Els Aspres constitueix una zona de transició entre la plana de l'Empordà i els
massissos de l'Albera i de les Salines. Es caracteritza per un relleu irregular però
suau (serres baixes). Per la seva banda, la Garrotxa d'Empordà, també marcat pel
riu la Muga i serres baixes, és la transició entre la plana i l'Alta Garrotxa.

Figura 16. Hàbitats d'interès comunitari identificats en l'entorn de l'embassament
Aixì, els principals hàbitats de l'àmbit d'estudi són:

Aigües amunt de l'embassament, la seva conca d'aportació discorre per les unitats
de paisatge de Salines - l'Albera i Alta Garrotxa. Tots dos paisatges més abruptes
i elevats que els de transició. Alberguen les capçaleres de rius importants del Nord
de Catalunya, així com torrenteres, barrancs i salts d'aigua.

-

4.6 HÀBITATS, FLORA I FAUNA
Donades els característiques dels obris, a els hàbitats d'interès per a l'Anàlisi
ambiental, és a dir, aquells que potencialment podin resultar ment afectats per els
Actuacions, són fonamentalment fluvials. Aquests hàbitats és localitzen, a Grans
Trets, en tres zones: Embassament, riu i marges. No obstant, s'han considerat
també els hàbitats boscosos de l'entorn del Embassament.

-

Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi. Localitzat al
embassaments i les seves marges.
Suredes (9330).
Vernedes i altres boscos de ribera afins (91E0). Localitzats al marges de
alguns cursos fluvials afluents al embassament, especialment el riu Arnera.
Pinedes mediterrànies (9540). Localitzats a la marge sud del embassament
i zones properes.
Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya (3240). Localitzat al riu la
Muga (aigües amunt i avall del embassament).
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-

Prats mediterranis rics en anuals (6220), basòfils (Thero-Brachypodietalia).
Localitzat a l'entorn del dic de Mola Truncada i immediatament aigües avall
d'aquest.

Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Pelophylax perezi
Rana perezi

La vegetació a l'entorn de l'embassament és de tipus boscosa amb petites zones
de matolls. Les formacions boscoses estan compostes per alzines (Quercus ilex),
coníferes (Pinus sylvestris, Pinus halepensis, Pinus nigra y Pinus pinea) y suredes
(Quercus suber).

Salamandra salamandra
Triturus marmoratus
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Apus apus
Apus melba
Aquila chrysaetos
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

Aves

Carduelis chloris
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis

Figura 16. Vegetació a l'entorn de l'embassament
La fauna present en l'àmbit d'estudi és de gran interès, en particular pel que fa a
espècies vinculades als ambients fluvials, així com també rupícola, forestal i de
matolls. En aquests destaquen les següents espècies:

Columba livia/domestica
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Coturnix coturnix
Cuculus canorus

Anfibios

Tabla 2. Fauna present en l'àmbit d'estudi

Delichon urbicum

Alytes obstetricans

Dendrocopos major

Bufo calamita

Dendrocopos minor

Calotriton asper

Emberiza calandra

Discoglossus pictus

Emberiza cirlus

Euproctus asper

Erithacus rubecula

Hyla meridionalis

Falco peregrinus
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Strix aluco

Fringilla coelebs

Sturnus vulgaris

Galerida cristata

Sylvia atricapilla

Gallinula chloropus

Sylvia borin

Garrulus glandarius

Sylvia cantillans

Hieraaetus fasciatus

Sylvia melanocephala

Hippolais polyglotta

Sylvia undata

Hirundo rustica

Troglodytes troglodytes

Jynx torquilla

Turdus merula

Lanius senator

Turdus philomelos

Lullula arborea

Turdus viscivorus

Luscinia megarhynchos

Upupa epops

Merops apiaster

Agabus didymus

Milvus migrans

Amorphocephala coronata

Monticola solitarius

Bidessus coxalis

Motacilla alba

Bidessus minutissimus

Motacilla cinerea

Coenagrion caerulescens

Muscicapa striata

Deronectes hispanicus

Oriolus oriolus

Deronectes opatrinus

Otus scops

Graellsia isabellae

Parus ater

Graptodytes varius

Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris

Invertebrados

Falco tinnunculus

Hydrochus angustatus
Hydroporus vagepictus
Ilybius meridionalis
Lucanus cervus

Passer domesticus

Nebrioporus canaliculatus

Passer montanus

Noterus laevis

Pernis apivorus

Ochthebius dilatatus

Petronia petronia

Ochthebius metallescens

Phoenicurus ochruros

Peltodytes rotundatus

Phylloscopus bonelli

Stictonectes lepidus

Phylloscopus collybita/ibericus
Pica pica

Stictotarsus
duodecimpustulatus

Picus viridis

Zariquieya troglodytes
Apodemus sylvaticus

Regulus ignicapilla
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Mamíferos

Ptyonoprogne rupestris

Arvicola sapidus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Crocidura russula
Dama dama
Eliomys quercinus
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Erinaceus europaeus

Phoxinus bigerri

Felis silvestris

Phoxinus phoxinus

Genetta genetta

Salmo trutta

Lepus europaeus

Scardinius erythrophthalmus

Lutra lutra

Squalius cephalus

Martes foina

Squalius laietanus

Meles meles
Microtus agrestis
Microtus duodecimcostatus
Mus musculus
Mus spretus
Mustela nivalis
Mustela putorius
Neovison vison
Oryctolagus cuniculus
Ovis aries
Rattus norvegicus
Sciurus vulgaris
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Anguis fragilis

De les espècies esmentades, es troben catalogades com amenaçades, la tortuga
mediterrània (Testudo hermanni) que està en perill d'extinció, i el bon jesús
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), que està considerada com a vulnerable.
4.7 ESPAIS PROTEGITS
La presa de Darnius Boadella i les dics associats es troban en el espai que
responen a la figura de protecció Espai d’interès geològic (geozona 3, cod. 158).
El embassament ocupa, a més, terrenys pertanyents a la xarxa Natura 2000 (ZEC
i ZEPA) i PEIN Alta Garrotxa – Massís de Salins (ES5120001).
El següent mapa mostra los espais d’interès ambiental (XN2000 en magenta,
PEIN en cian i geozonas en color taronja).

Coronella girondica
Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Lacerta lepida
Malpolon monspessulanus

Reptiles

Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Tarentola mauritanica
Testudo hermanni
Timon lepidus

Peces

Alburnus alburnus
Anguilla anguilla
Barbus meridionalis

Figura 17. Espais d’interès ambiental a l'entorn de l'embassament

Gobio lozanoi
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Atès que les obres tindran lloc al propi cos de la presa i els dics, tot i que les
infraestructures s'emmarquen en una geozona, no afectarien formacions
geològica de interès.

5. POSIBLES IMPACTES I PROPOSTA DE MESURES
Atès que les actuacions tindran lloc al propi cos de la presa i los dics, i un cop
conclosa aquesta l'explotació de la infraestructura no variarà substancialment, la
major part dels potencials impactes tindran lloc durant la fase d'obra.
A continuació s'identifiquen els possibles impactes diferenciant si poden tenir lloc
en la fase d'obres o d'explotació i el nivell d'impacte associat. En els apartats
següents es descriuen les mesures a adoptar per evitar, reduir o mitigar aquests
impactes.
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Factor ambiental

Risc d’impacte

Fase ocurrència
Obra
Explot.

Nivell d’impacte

Observacions
Les emissions que es podrien generar durant les obres són mínimes i
estan vinculades al trànsit de camions i maquinària. El volum d'obra civil a
realitzar és reduït.
L'increment del nivell sonor que es podrien generar durant les obres és
reduït i estan vinculades al trànsit de camions i maquinària.
Es planificaran i seqüenciaran les obres de manera que es garanteixi el
manteniment del cabal ecològic.
Les obres tindran lloc fonamentalment dins el recinte de la presa i en
esplanades i camins de servei vinculats a aquesta infraestructura, sense
ocupar o afectar les marges de la llera ni el llit.

Qualitat de l’aire

Disminució de la qualitat

X

Molt baix

Qualitat acústica

Increment del nivell sonor

X

Molt baix

Alteració del cabal ecològic

X

Molt baix

Afecció a la llera o les marges de la
llera

X

Molt baix/nul

Abocament o contaminació de les
aigües durant les obres

X

Molt baix/nul

La naturalesa i magnitud de les obres donen lloc al fet que la probabilitat
que ocorri un abocament sigui molt baixa i, en qualsevol cas, amb caràcter
fortuït o accidental i de petita magnitud.

Oscil·lació del nivell de
l’embassament

X

Molt baix/nul

No és necessària la variació brusca ni contínua del nivell.

Hidrologia superficial

Afecció a la geomorfologia

X

Ocupació del sòl

X

Molt baix

Contaminació del sòl

X

Molt baix/nul

Vegetació i hàbitats

Afecció directa a vegetació i
hàbitats

X

Espais protegits

Alteració d’espais protegits

X

Molt baix/nul

Afecció directa a fauna

X

Molt baix/nul

Translocació de peixos i fauna

X

Molt baix/nul

Anàleg a l'anterior.

Molt baix/nul

Les obres tindran lloc a l'interior d'infraestructures tancades ja existents
sense afegir cap modificació al paisatge de la zona. Durant les obres, de
forma temporal i amb escassa magnitud, es pot alterar de manera no
significativa el paisatge immediat al cos de presa a causa de les tasques
d'apilament de material i maquinària.

Molt baix/nul

Les obres no afecten als òrgans de desguàs en si pel que no s'alteraria la
prestació del servei.

Baix

S'afectaria durant les obres l'explotació relativa a les tasques d'auscultació
i seguiment del comportament de la presa, podent variar el calendari de
presa de dades de forma temporal. Es planificarà per minimitzar el seu
impacte.

Geomorfologia, geologia i
sòls

X

X

Molt baix/nul

La naturalesa i magnitud de les obres, i que aquestes duran a terme al
recinte de la presa, justifica el nivell de risc establert. No es realitzaran
obres fora del recinte de la infraestructura ja existent, de manera que no hi
haurà alteració de la geomorfologia de l'entorn.
Les obres seran dins el recinte de la presa, per a les tasques de transport i
apilament s'empraran esplanades i camins de servei vinculats a la presa,
amb reduïda necessitat d'ocupació de sòl.
La naturalesa i magnitud de les obres donen lloc al fet que la probabilitat
que ocorri un abocament sigui molt baixa i, en qualsevol cas, amb caràcter
fortuït o accidental i de petita magnitud.
Es preveuen desbrossaments i retirada de vegetació de zones molt
reduïdes con la fi de millorar la visibilitat de les fites topogràfiques.
Les obres es realitzaran a l'interior del recinte de la presa, la qual no està
dins d'espai protegit, si ben si està dins d'un espai d'interès geològic. Per
la seva banda, algunes marges de l'embassament (en vores oposades a la
presa i dics) constitueixen el límit d'un espai de la Xarxa Natura. La
magnitud de les obres justifica el nivell establert.
La naturalesa i magnitud de les obres, juntament amb el fet que realitzaran
a l'interior del recinte de la presa i es garantirà el manteniment del cabal
ecològic, queda justificat l'escàs nivell d'impacte.

Molt baix

Fauna

Paisatge

Qualitat paisatgística

X

Alteració de les activitats que
depenen de recursos proveïts per
la presa de Darnius - Boadella

X

X

Socioeconòmic
Alteració de les activitats
desenvolupades a l’embassament

X
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5.1 IMPACTES I MESURES A LA FASE D’OBRA.
Els possibles impactes estan relacionats, fonamentalment, amb les emissions
atmosfèriques (pols, soroll) a causa del trànsit i operació de la maquinària i els
equips, i pot derivar en la contaminació de l'aigua a les zones immediates a les
obres. L'ocupació de zones pròximes a la presa per a apilament de materials i
maquinària pot presentar un impacte en la qualitat del paisatge, per la qual cosa
és crucial tenir en compte aquest aspecte en l'establiment d'aquestes zones i la
seva posterior restauració, així com la definició de la gestió de residus. Les obres
no afecten als òrgans de desguàs en si pel que no s'alteraria la gestió del cabal
ecològic ni el subministrament d'aigua.
En aquest apartat es descriuen breument quines seran les mesures per tal de
respondre als diferents aspectes mediambientals que puguin aparèixer al llarg dels
desenvolupament dels treballs i que han estat identificats en l’apartat precedent.
Aquetes mesures tant podran ser de gestió, basades en definir un seguit de
procediments destinats a donar resposta a aquests aspectes mediambientals
identificats com de proposta d’actuacions específiques.
Les actuacions proposades, es resumeixen a continuació, ordenades d’acord amb
l’aspecte mediambiental identificat anteriorment.

−

Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i
camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar que hauran de ser
aprovades pel director d’obra.

−

S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per
tal d’evitar que aquests portin partícules de pols. Aquests sistemes de neteja
hauran de estar a la zona habilitada com a parc de maquinaria.

−

S’evitaran els moviments de terra, si els hi hagués, durant els dies de forts
vents.

−

En qualsevol cas, caldria localitzar els emmagatzematges de materials
pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte del vent dominant.

−

En cas necessari, seria aconsellable realitzar un apantallament per tal d’evitar
l’arrossegament de pols cap a les zones amb habitatges i urbanitzacions.

−

Adequar l’alçada dels aplecs perquè no superi l’alçada dels sistemes físics
instal·lats.

−

Per tal de minimitzar les possibles emissions de partícules de pols en
operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents,
caldrà disposar d’un sistema de minimització de les emissions mitjançant uns
ruixats en el moment de la manipulació (o previ) dels materials.

−

Els materials fins s’hauran d’emmagatzemar en sitges.

−

Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la
maquinària i els vehicles de transport

−

Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un

Factor ambiental: Qualitat de l’aire
Risc o efecte: Risc de disminució de la qualitat de l’aire per emissió de
pols i contaminants
Actuacions a tenir en compte:
Aquest impacte o risc es localitza durant la fase d’obres. Les mesures a aplicar
són:
−

Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per
l’interior del recinte de l’obra a 20 km/h.

−

Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament la zona
decapada i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols. Així com altres
mesures destinades a evitar la pols (com l’aspiració, etc.).

−

En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre una cuba disponible amb aigua per
regar aquestes superfícies

sistema de control de la maquinaria present, assegurant que tota la maquinaria
present a l’obra hagi passat les corresponents ITV, així com els diferents
certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent.
En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària
està en correcte estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar
a l’obra a disposició de la Direcció d’obra o la propietat.
−

Els vehicles d’obra haurien de circular a una velocitat inferior als 40 km/h entre
el punt de l’obra i la xarxa viària bàsica.
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S’identificaran prèviament les zones de major sensibilitat geomorfològica.
Factor ambiental: Qualitat acústica
Risc o efecte: Increment temporal dels nivells de soroll degut al
moviment de maquinària i les obres.
Actuacions a tenir en compte:
D’acord amb els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació vigent a
Catalunya en matèria de soroll (Llei 16/2002 de 28/06/2002 de protecció contra la
contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 16/2002), es fixaran les següents mesures de protecció
temporal per reduir els possibles impactes acústics durant la fase d’obres:
Limitació de la velocitat als vehicles d’obra a 20 km/h.
Portar a terme les activitats que generin més soroll fora de l’època de
nidificació i cria d’aus (març - setembre).
Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor,
silenciadors, etc.
Assegurar-se que la maquinària posseeix els certificats de la CE relatius a
protecció contra la contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva
2000/14/CE) i que els vehicles disposen de la revisió ITV vigent.
Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària més pesada.
Per exemple, optar per l’ús de les zones de préstec i les pedreres més
properes a l’obra.

Risc o efecte: Ocupació del sòl
Actuacions a tenir en compte:
Es senyalitzarà la zona de treball per assegurar que la maquinària no surti
dels camins senyalitzats com camins d’obra.
Prohibició d'abocar materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts
per la direcció d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels
drenatges naturals de l’àmbit d’estudi.
S'organitzaran les zones d'apilament i circulació emprant per optimitzar
l'ocupació de superfícies a l'entorn de les obres. En la mesura de lo
possible, s'empraran explanades i camins existents vinculats a la presa.
Risc o efecte: Contaminació del sòl
Actuacions a tenir en compte:
Es senyalitzarà la zona de treball per assegurar que la maquinària no surti
dels camins senyalitzats com camins d’obra.
Prohibició d'abocar materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts
per la direcció d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels
drenatges naturals de l’àmbit d’estudi.

Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dintre de l’horari diürn
permès.

Evitar abocaments de qualsevol tipus de residus mitjançant el control del
manteniment de la maquinària, la impermeabilització dels grups
electrògens, disposar a l’obra materials absorbents d’hidrocarburs per
utilitzar en cas d’accidents, la ubicació de maquinària en zones
impermeabilitzades i amb sistema de recollida dels drenatges etc.

A banda, cal indicar que es considerarà la ubicació dels elements generadors de
soroll allunyats de vivendes, zones urbanes i altres edificacions (mes de 500 m).

Caldrà aplicar mesures per evitar possibles abocaments accidentals de
substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc.) que puguin afectar les

Factor ambiental: Geologia, geomorfologia i sòls
Risc o efecte: Risc d’afecció a la geomorfologia
Actuacions a tenir en compte:

sòls.
Com a mesura preventiva, s’haurà de preveure l’existència a l’obra de
materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida per utilitzar en cas
d’abocaments i accidents.

Es senyalitzarà la zona de treball per assegurar que la maquinària no surti
dels camins senyalitzats com camins d’obra.
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

15

Annex 18 Document Ambiental

Durant la fase d’obres, caldrà exercir un control exhaustiu dels
manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis, hidrocarburs o
aigües de neteja sobre qualsevol punt.
Prohibició de realitzar el rentat de les formigoneres en llocs no habilitats.
Aquesta neteja s’haurà de realitzar exclusivament a les zones
específicament destinades per aquesta finalitat (en basses de decantació,
contenidors adequats per a aquest ús, etc.).
En cas de manipulació d'hidrocarburs en algun punt de l’obra, caldrà
impermeabilitzar les àrees on es faci i controlar els seus desguassos per
evitar vessaments que afectin el sòl.
Factor ambiental: Hidrologia superficial
Risc o efecte: Alteració del cabal ecològic
Donades les característiques de l’àmbit i de la tipologia d’actuacions, es assegura
la continuïtat del cabal ecològic.
Risc o efecte: Risc d’afecció a lleres i marges fluvials
Actuacions a tenir en compte:
Es farà un marcatge acurat de la zona de risc per evitar les afeccions sobre
els hàbitats fluvials.
En cas d’afecció (molt poc probable) es realitzarà una restauració general.
de l’àmbit fluvial considerant tant la pendent dels marges com la tipologia
de la vegetació a restaurar.
Risc o efecte: Risc d’abocament o contaminació durant la fase d’obres
Actuacions a tenir en compte:
Per tal de minimitzar i/o evitar els possibles impactes sobre la hidrologia
derivats de les accions pròpies de la fase d’obres, les mesures a aplicar són:
Evitar abocaments de qualsevol tipus de residus mitjançant el control del
manteniment de la maquinària, la impermeabilització dels grups
electrògens, disposar a l’obra materials absorbents d’hidrocarburs per
utilitzar en cas d’accidents, la ubicació de maquinària en zones
impermeabilitzades i amb sistema de recollida dels drenatges etc.

De la mateixa manera, com a criteri general, es prohibirà i minimitzarà
l’ocupació dels drenatges naturals.
Prohibició d'abocar materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts
per la direcció d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels
drenatges naturals de l’àmbit d’estudi.
Caldrà aplicar mesures per evitar possibles abocaments accidentals de
substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc.) que puguin afectar les
aigües superficials i subterrànies.
Com a mesura preventiva, s’haurà de preveure l’existència a l’obra de
materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida per utilitzar en cas
d’abocaments i accidents. Aquests materials es faran servir tant en cas
d’abocaments al sòl com d’abocaments a masses d’aigua.
Durant la fase d’obres, caldrà exercir un control exhaustiu dels
manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis, hidrocarburs o
aigües de neteja sobre qualsevol punt.
Prohibició de realitzar el rentat de les formigoneres en llocs no habilitats.
Aquesta neteja s’haurà de realitzar exclusivament a les zones
específicament destinades per aquesta finalitat (en basses de decantació,
contenidors adequats per a aquest ús, etc.).
Evitar l'ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que
s’utilitzaran en obres de fonamentació i que poden entrar en contacte amb
aigües subterrànies.
En cas de manipulació d'hidrocarburs en algun punt de l’obra, caldrà
impermeabilitzar les àrees on es faci i controlar els seus desguassos per
evitar vessaments que afectin el sòl.
Dissenyar un pla d’execució de les obres que tingui en compte els períodes
de màxim risc de precipitació.
Risc o efecte: Risc d’oscil·lació del nivell de la làmina d’aigua
emmagatzemada (“cella”)
Actuacions a tenir en compte:
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La “cella” és una banda contínua d'amplària variable segons la pendent dels
marges de l'embassament, descarnada i més o menys enfangada al llarg de
tots els seus marges, que contrasta fortament amb el terreny adjacent, i trenca
la integració visual amb el seu entorn.
Les àrees més sensibles a aquestes variacions de nivell de la làmina seran
les zones de menor pendent. Les condicions d'aquesta franja no permeten
l'assentament de cap tipus d'espècie ni la proliferació de cap hàbitat. D'igual
manera, impossibilita el desenvolupament de qualsevol tipus d'activitat
d'esbarjo a l'entorn de l'embassament.
Per tot això, l'aparició de la “cella” en l'embassament es qualificaria com a
impacte sever. Per evitar aquestes oscil·lacions del nivell de la làmina es
podria:
Emprar tècniques de baix impacte a la cua que evitin l'oscil·lació del nivell
d'aigua emmagatzemada en l'embassament. Les actuacions en cua
s'encarregarien de mantenir el nivell de la làmina constant permetent una
major integració paisatgística de l'embassament i un major grau de qualitat
ambiental i d'esbarjo. És important destacar que les obres no afectarien
l'operació de l'embassament ni implicaria variació addicional del seu nivell.
Factor ambiental: Vegetació i hàbitats
Risc o efecte: Risc d’afecció directa a comunitats vegetals i hàbitats.
Actuacions a tenir en compte:
Marcatge i encintat previ d’aquelles elements d’especial vulnerabilitat
propers a la zones d’obra.
Minimització de l’esbrossada i tala d’arbrat, i poda selectiva de branques
d’arbrat.
Restauració de la coberta vegetal en aquells punts en què aquesta hagi
estat malmesa per les obres.
Estudiar les possibilitats de transplantament d’unitats arbòries d’interès en
cas que sigui inviable un canvi en el recorregut.
Factor ambiental: Afecció a la fauna
Risc o efecte: Risc d’afecció directa a poblacions faunístiques
Actuacions a tenir en compte:

Durant la fase d’obres hi ha un risc d’afecció, encara que molt baix, sobre els
hàbitats faunístics i les seves poblacions. Per tal de minimitzar i evitar aquest
efecte, les mesures a aplicar són:
Les espècies més sensibles són tortuga mediterrània (perill de extinció),
àguila cuabarrada (vulnerable) i cranc de riu, principalment. Per això, es
garantirà el subministrament d'un cabal ecològic en consonància amb el
règim mitjà del riu.
Respecte a la tortuga mediterrània, caldrà realitzar una prospecció, prèvia
a l’inici de les obres. Aquesta prospecció es farà abans de l’època
d’hivernació. En cas de detectar individus potencialment afectats, caldrà
realitzar la seva translocació a altres zones fora de perill. Aquesta actuació
requerirà dels permisos necessaris del Servei de Protecció de Fauna de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix es valorarà la població potencial de peixos, i es considerarà
l’interès i la conveniència de dur a terme la captura de l’ictiofauna en el
tram afectat en qüestió, per tal de ser retirada temporalment, mentre durin
les obres, o bé alliberada en un altre punt.
Evitar realitzar les accions d’esbrossada durant la fase de reproducció.
Hi caben també les mesures que eviten alteracions a altres factors
ambientals que de forma indirecta poden afectar la fauna (com la qualitat
acústica, l'ocupació i contaminació del sòl, la conservació dels hàbitats,
etc.).
Risc o efecte: Translocació de peixos i fauna
En cas de detectar-se l’afecció a individus d’espècies de fauna que siguin
sensibles a aquesta, es procedirà a la realització d’una translocació de peixos (o
d’altres espècies) fora dels punts conflictius. Es donaran tots els detalls específics
per realitzar aquestes tasques
Factor ambiental: Paisatge
Risc o efecte: Pèrdua de qualitat paisatgística
Les obres es realitzaran al cos de la presa i dels dics, pel que són,
fonamentalment, les tasques logístiques les que podrien derivar en afeccions al
paisatge.
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Actuacions a tenir en compte:
Senyalització adequada per a evitar la circulació de vehicles,
estacionament de maquinària i/o apilament de materials en llocs que
puguin ocasionar una alteració temporal (durant les obres) o permanent del
paisatge de l'entorn de la presa.
Restauració dels terrenys afectats per les obres, tal i com s’ha comentat a
l’apartat de vegetació.
Adequació i integració el màxim possible de les instal·lacions addicionals.
Factor ambiental: Espais protegits
Risc o efecte: Alteració d’espai protegit
L'assignació d'una figura de protecció a un entorn natural es fonamenta en les
característiques específiques dels hàbitats, espècies, paisatges i relleus presents
en aquesta zona. Per tant, per tal d'evitar o minimitzar les potencials alteracions
dels espais protegides presents en les proximitats de l'àrea de actuació, caben les
mateixes mesures establertes per reduir els impactes negatius sobre aquests
elements (hàbitats, paisatges, etc.), ja esmentats en els paràgrafs anteriors.
És important destacar que si bé algunes marges de l'embassament (en vores
oposades a la presa i dics) constitueixen el límit d'un espai natural amb cert grau
de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000), la presa i les explanades al costat de la
seva coronació estan fora d'aquests espais protegits. Per altre banda, les zones
de las obres es localitzant dins un espai d’interès geològic, sent que les obres
tindran lloc al cos de presa i dels dics.
Factor ambiental: Socioeconòmic
Risc d’alteració de les activitats desenvolupades en l’embassament
Actuacions a tenir en compte:
Es planificaran les obres a fi d'evitar els períodes en què l'operació de
l'embassament sigui més exigent (per exemple, temporada amb més
freqüència i intensitat d'avingudes, períodes amb major concentració de
tasques de manteniment).

Risc d’alteració de les activitats que depenen dels recursos proveïts per
la presa
Actuacions a tenir en compte:
Es planificaran les obres a fi d'evitar variacions en el nivell de
l'embassament que puguin afectar el subministrament d'aigua per a
proveïment i reg.
En la mesura del possible, sempre supeditat a les èpoques de cria (per
evitar impacte sobre la fauna) i d'avingudes (per garantir la seguretat de
les obres i de la pròpia d'operació de l'embassament), s’evitarà realitzar en
l'època de major demanda aquelles tasques que requereixin major
restricció en els nivells i l'operació de l'embassament. Si bé les obres no
afectarien a la explotació del embassament, en lo referent al subministro
de aigua.
5.2 IMPACTES I MESURES A LA FASE D’EXPLOTACIÓ
L'objectiu principal de les actuacions projectades consisteix a millorar el
funcionament dels sistema de auscultació de la presa de Darnius - Boadella,
facilitant una explotació i seguiment del comportament de la presa i dics més
adequades.
D'aquesta manera, aquestes obres contribuiran a millorar la seguretat de la presa
i instal·lacions complementàries. Així mateix, reduiran el risc de fallada que pot
implicar greus afeccions a la població, els treballadors de la presa i al medi
ambient.
Els impactes que potencialment poden afectar negativament els diferents factors
ambientals en la fase d'explotació impliquen un risc molt baix o pràcticament nul.
Per contra, s'aprecien efectes positius, com la major garantia de seguretat de la
presa.
Per tot l'anterior, es considera que no cal establir mesures específiques per a la
fase d'operació (mesures correctores o de mitigació).

Es definiran les tasques de seguiment posterior en cas necessari, en
relació amb l’explotació de la presa i el seu embassament.
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6. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL I INFORMES DE
SEGUIMENT
Tot i el baix risc associat als impactes identificats, i que majoritàriament són
temporals i reversibles, és oportú establir una sèrie de controls per evitar i, si
escau, gestionar adequadament els possibles impactes.
Pels motius ja explicats en la identificació dels impactes potencials, les mesures
de vigilància ambiental estan relacionades amb la fase d'obra i els processos
constructius a implementar.
Aquestes mesures de vigilància comprenen les següents actuacions:
Control del compliment de la planificació temporal de les obres. Es realitzarà
un seguiment mensual de l'execució de les obres per tal d'assegurar que es
compleix, en la mesura del possible, el cronograma. Aquest tindrà en compte les
èpoques de l'any a evitar per raons mediambientals, d'explotació i seguretat
(període de cria de la fauna sensible, temporada de major demanda d'aigua
subministrada per l'embassament, època d'avingudes més importants, etc.).
Addicionalment, de forma periòdica, per exemple bimensualment, es revisarà i
ajustarà el cronograma segons resulti necessari.
Control del compliment de l'organització espacial de l'obra i senyalització en
obra. Es col·locaran tots aquells senyals que siguin necessaris per definir els
camins habilitats per a la circulació dels vehicles en obra, així com per a les zones
d'estacionament dels vehicles i maquinàries i àrees de recollida de materials.
Aquestes zones estaran dotades dels sistemes que evitin o minimitzin el risc de
contaminació de les aigües superficials, sòls i aigües subterrànies, i de l'aire
(xarxes de drenatge i recollida d'efluents i abocaments, sistemes d'absorció ràpida
en cas de fuita de líquids contaminants com els combustibles, impermeabilització
i sistemes de cobertes tipus lones, etc.). En cas d'incidència, s'ha de recollir en un
informe en el qual s'establirà l'acció duta a terme per mitigar la situació i la proposta
per a corregir evitant que torni a passar. Es revisarà periòdicament l'estat i
visibilitat dels senyals.
Control d'emissions atmosfèriques (partícules, gasos i pols, soroll). Es
controlarà l'estat de la maquinària i vehicles que participin en l'obra, comprovant
la disponibilitat i vigència dels permisos i certificats de revisió corresponents, per
minimitzar tant l'emissió acústica com de partícules i gasos. Quan resulti necessari
en funció del tipus de càrrega que es transporti, s'assegurarà que els camions

disposen de sistemes adequats (per exemple lones) per cobrir-la. Es comprovarà
que els materials arreplegats que puguin generar una aportació de partícules i pols
a l'ambient estiguin degudament coberts i que els camins i pistes, quan sigui
necessari, siguin regats en quantitat suficient (però sense generar fang o un flux
d'aigua que arribi a l'embassament o llera).
Control de qualitat de les aigües superficials. Es comprovarà que les zones
d'apilament de material i estacionament de maquinàries i vehicles estiguin fora de
la xarxa de drenatge natural. Quan no sigui possible evitar aquestes zones, s'ha
de revisar que es disposin els elements necessaris per a evitar la contaminació de
l'embassament i del riu. Es controlarà que no es duguin a terme tasques de neteja
i manteniment de la maquinària fora de les zones habilitades. Es verificarà que
l'apilament de material potencialment contaminant (líquids perillosos, residus que
puguin generar lixiviats, etc.) es realitzi en àrees impermeabilitzades i dotades de
sistemes que permetin la intercepció i/o retenció de les possibles fuites o
abocaments. En cas d'incidència, s'ha de recollir en un informe en el qual
s'establirà l'acció duta a terme per mitigar la situació i la proposta per a corregir-la
evitant que torni a passar. Es revisarà periòdicament l'estat dels drenatges i la
impermeabilització.
Control de les mesures de protecció enfront de la contaminació dels sòls.
Anàlogament al cas anterior, es comprovarà que l'apilament de material
potencialment contaminant es realitzi en àrees impermeabilitzades i dotades de
sistemes que evitin la contaminació del sòl en cas de possibles fuites o
abocaments. Si n’hi hagués alguna incidència, aquesta es recollirà en un informe
en el qual s'establirà l'acció duta a terme per mitigar la situació i la proposta per a
corregir-la evitant que torni a passar. Es revisarà periòdicament l'estat de les zones
d'aplec i trànsit. La revisió de l'estat dels vehicles i la maquinària és també
essencial per evitar que es produeixi la contaminació del terreny en les zones de
trànsit per petites però continuades fuites d'olis i combustibles. També és rellevant
respecte a la vigilància de la protecció d'aquest factor ambiental, el control que la
circulació, aplec, i les tasques de neteja i manteniment es duen a terme a les zones
habilitades.
Control de la gestió de residus. S'habilitaran zones d'apilament temporal de
residus, degudament condicionades, delimitades i senyalitzades. Es comprovarà
que aquests materials no romanguin en obra un temps superior a 4 mesos. Es
controlarà que els residus es traslladin fins la instal·lació degudament autoritzada,
el més pròxima possible a les obres, d'acord amb el que estableix l'Annex de
Gestió de Residus. Es comprovarà que el trasllat dels residus perillosos es fa
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mitjançant transport degudament autoritzat. S'ha de verificar que les empreses
contractistes en matèria de transport i gestió de residus disposen de, com a mínim,
la documentació acreditativa de l'autorització per al transport i/o la gestió dels
residus corresponents, en funció de la legislació vigent, així com els formularis que
acrediten l'acceptació dels residus i registren el maneig dels residus, degudament
emplenats.
Seguiment retirada de les instal·lacions temporals d'obra. Prèviament a
l'emissió de l'Acta de Recepció de l'Obra, es realitzarà una visita per verificar que
el desmantellament i retirada de les instal·lacions temporals vinculades a les obres
s'han realitzat convenientment. Es comprovarà que les zones ocupades de forma
temporal per les obres han estat netejades i, si escau, restaurades adequadament.
Per l'apropiat seguiment d'aquestes tasques de vigilància s'elaboraran informes
mensuals on es recolliran les activitats realitzades i les principals observacions.
Aquests informes han d'incorporar les qüestions esmentades respecte de les
incidències, en cas d'haver ocorregut.
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1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu del present Annex consisteix a establir les mesures per l'acompliment
del "Protocol i criteris de validació de les aturades forçoses i alteracions del règim
normal de funcionament de les instal·lacions”.

2. AFECCIÓ A LLERA PÚBLICA
2.1 LOCALITZACIÓ DE LES OBRES I ZONES D’APLEC

Parcel.la corresponent a
l’embassament i presa

Zona d’actuació
(obres)

Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius-Boadella i dics
associats, concretament al cos de la presa (coronació i galeries). Per la seva
banda, les zones de recollida de materials, maquinària i zones destinades per a
allotjar els contenidors de residus (no especials, inerts i especials) es disposaran
en terrenys limítrofs a la presa, que estan vinculats a aquesta (zona de
aparcament).
Aquest àmbit d'actuació es situa entre los termes municipals de Darnius i
Terrades, a la comarca de l'alt Empordà (província de Girona).
A la figura següent es mostren les zones destinades a l'obra i la logística que
acompanya les actuacions projectades.

Zona
d’actuació
(logística)

Parcel.la corresponent al riu
Ter

2.2 AFECCIÓ A LA LLERA PÚBLICA
Les obres tindran lloc a la pròpia presa, corresponent a la parcel·la cadastral
00100EM00DG80E que abasta l'embassament, el dic de la presa principal i dics
associats, unitats singularitzades corresponents al BICE 2P17065P04BOAD
PRESA BOADELLA.
Per la seva banda, al tram de la llera del riu La Muga que segueix a continuació
de la presa li correspon la denominació cadastral 17065A010090230000QR, que
no es veurà ocupat (temporal ni permanentment) per les actuacions.
Com es recull a la Documentació ambiental, les obres no afecten als òrgans de
desguàs, no és necessari el seu tancament forçós (a causa de les obres, como
col·locació d'escuts) ni emprendre un buidatge important de l'embassament. La
adequació del sistema de auscultació es realitzarà sem afectar a los desguassos,
permetent l'aportació del cabal ecològic al tram de llera aigües avall, eliminant o
minimitzant l'afecció al funcionament hidràulic i ecològic de la llera.
No s’afectarà ni ocuparà la llera pública.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquests objectius permeten, a la vegada, planificar i quantificar el cost de la gestió
dels residus.

La presa de Darnius Boadella requereix d'una millora del sistema d'auscultació,
per garantir un millor seguiment dels comportaments de la presa i per tant millorar
la seguretat de la presa.

3. NORMATIVA DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Per això es desenvolupa el present projecte que ofereix solucions per rehabilitar i
adequar els sistemes d'instrumentació i auscultació de la presa de Darnius
Boadella.

Els documents de partida (textos, fotografies, plànols, etc.) consultats que, en
major o menor mesura, han facilitat la realització del diagnòstic, estudi de
solucions i la redacció d'aquest projecte, han estat els que es llisten a continuació:

Una part de les obres projectades inclouen la demolició parcial de petites
instal·lacions existents i els treballs de perforació del cos de presa , formigó, per
adequació de l’ancoratge dels pèndols i la instal·lació de piezòmetres, i la retirada
d'aquests materials. L'altra part rellevant de les obres consisteix en la instal·lació
dels dispositius i instruments de mesurament i automatització de l'auscultació de
la presa (mesuradors de juntes, piezòmetres de corda vibrant, pèndol, estacions
topogràfiques i estació sísmica). Majoritàriament, els residus generats per
aquestes obres s'enquadren en la tipologia residus de la demolició i construcció
(RDC). Aquests RDC es componen de, principalment, formigó i enderrocs,
elements metàl·lics i cablejat.

2. OBJECTIU
La finalitat de l'Estudi de Gestió de Residus que es detalla en aquest annex és
establir els objectius i mesures previstes per atendre adequadament els residus
generats a l'obra.
Per a això es plantegen diferents objectius específics que es descriuen a
continuació:
•

Concretar les tipologies de residus i estimar la quantia de residus que
es generaran com a conseqüència de les obres projectades.

•

Plantejar mesures de minimització de residus.

•

Establir els possibles processos de gestió de residus a aplicar i
identificar les instal·lacions, el més proper possible a l'àrea d'actuació,
i empreses transportistes especialitzades per tal d'assegurar un trasllat
i una disposició final adequada dels residus.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni.
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives.
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició.

4. TIPOLOGIA I QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS.
Com es va esmentar anteriorment, l'objectiu d'aquest annex és establir la gestió
que es donarà als residus derivats de l'execució de les actuacions projectades.
Per a això és essencial identificar la tipologia dels residus i quantificar-los.
En aquest apartat es defineixen les tipologies de residus que es preveu generar
en funció de la naturalesa i fases de l'obra. Per classificar aquests residus es
recorre a la classificació establerta en el Codi de Residus de Catalunya (CRC), el
qual està vinculat amb el Codi Europeu de Residus (CER). En aquest es distingeix,
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a més, la naturalesa dels residus així com el tipus de gestió que és possible aplicar
a cada un.
Identificada la tipologia dels residus es procedeix a la seva quantificació, a partir
de les dades del projecte (per exemple, volum de material a demolir en els túnels
dels desguassos de fons). Quan sigui necessari per establir una estimació prou
aproximada a la realitat, es complementaran aquestes dades amb publicacions
específiques, per exemple la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs (versió 1.0), publicada per l'Agència de
Residus de Catalunya (ARC), en col·laboració amb diversos organismes i
empreses vinculades a la construcció i la gestió de residus.
4.1 TIPOLOGÍA DELS RESIDUS GENERATS
Tal com es va indicar en apartats precedents, donada la naturalesa de les
actuacions previstes en el projecte, seguint els grups i subgrups definits en el CRC,
els residus que es generaran pertanyen als grups #17 Residus de construcció,
demolició i dragatge i #12 Residus de mecanització, emmotllament i tractament de
superfícies de metall i plàstic. En concret, es consideren els subgrups #1701
Residus de construcció i demolició i #1201 Residus d´emmotllament,
mecanització, forja, soldadura, premsatge, tremp, tornejament, tallament.
Els residus del subgrup # 1701 tenen relació, fonamentalment, amb les tasques
de perforació de drenes en presa i perforació per la instal·lació de pèndol. Per la
seva banda, els residus del subgrup # 1201 deriven, principalment, de les tasques
de muntatge i instal·lació ancoratges de pèndol i instal·lació d'equips d'auscultació.

Figura 1. Classificació residus de construcció, demolició i de mecanització,
emmotllament i tractament de superfícies de metall i plàstic segons l'Agència de
Residus de Catalunya
En les imatges anteriors (extretes de la web de l'ARC; www.arc.cat) s'identifiquen,
mitjançant codi CRC, els diferents tipus de residus que s'emmarquen a les
categories esmentades (# 1701; # 1201), incloent la seva descripció i procedència,
la seva classificació (CLA) i els codis dels processos de valorització (VAL) i
tractament (TDX) aplicables en cada cas. Aquests codis, establerts per l'ARC,
permeten identificar les empreses de gestió de RDC a considerar com a potencials
contractistes en el projecte i, en particular, en aquest Estudi.
De forma complementària, també es poden generar residus pertanyents al grup
#15 Envasos i embalatges bruts, adsorbents, draps de neteja, materials de filtració
i roba de protecció, residus de neteja de cisternes i tancs, i residus d´operacions
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de manteniment. Dins d'aquest grup es considera el subgrup # 1501 Envasos i
embalatges bruts amb residus especials. S'adjunta a continuació la taula
descriptiva dels residus que el componen:

CODI
DESCRIPCIÓ
CRC

ORIGEN

CLA

VAL

TDR

CER
compostos, amb
residus especials

I = inert; NE = no especial; E = especial
Atès que les tasques de perforació i demolició es realitzaran sobre cos de presa i
fonamentació, s'extrauran restes de formigó i elements metàl·lics al costat d'altres
materials rocosos, aquests materials es distribueixen a les seves respectives
categories considerant-se a més la categoria enderrocs (CRC 170106)
Els processos de valorització (VAL) i tractament (TDR) de residus que,
potencialment, tenen lloc en aquest projecte són els que es recullen a continuació
i els codis s'han indicat a la taula anterior.
Taula 2. Processos de valorització i tractament

Figura 2. Classificació residus Envasos i embalatges bruts segons l'Agència de
Residus de Catalunya
A la taula següent s'especifiquen els tipus de residus que es podrien generar com
a resultat de les obres projectades per a l'actualització dels sistemes d'auscultació,
instal·lació de pèndol i ampliació de la xarxa de drenatge de la presa de Boadella.
Taula 1. Tipus de residus que es podrien generar en obra
CODI
DESCRIPCIÓ
CRC
170101

ORIGEN

CLA

VAL

CER
170101

Formigó

Restes del formigó a
col·locar als pilars de

I

V71

topografia
170106

170106

Runes

Restes de la demolició
del Hº de treballs de

I

V71

NE

V41

perforació
170104

120101

150105

TDR

170405;
170407

Metalls

Restes d'ancoratges
metàl·lics, armadures i

Cables

150110

Envasos i
embalatges

Restes d'instal·lacions
de cablejat elèctric i de

T15
T11;
T15

V41

T11

E

V51

T13;
T21

fibra òptica
puguin contenir
substàncies perilloses

TIPUS

DESCRIPCIÓ

V41

VAL

Reciclatge i recuperació de metalls i compostos metàl·lics

V51

VAL

Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos

V71

VAL

Utilització en la construcció

T11

TDR

Deposició de residus inerts

T13

TDR

Deposició de residus especials

T15

TDR

Deposició en dipòsit de terres i runes

T21

TDR

Incineració de residus no halògens

4.2 QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS
Per tal d'establir el tipus de gestió a aplicar als residus i pressupostar aquesta
activitat cal estimar la quantitat de residus que es preveu generar amb l'execució
de les obres.

T11

NE

Restes d’envasos que

CODI

T11;

cargols oxidats

120101;
120102

PROCÉS DE GESTIÓ

Per a això s'empren les dades del propi projecte i, en els casos que no sigui
possible quantificar-se de forma directa, la quantitat de residus (volum, pes) s'ha
d'estimar a partir de coeficients obtinguts de la Guia per a la redacció de l 'Estudi
de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs (versió 1.0), publicada per l'ARC.

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

4

Annex 20. Pla de gestió de residus

5. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS.
Gestionar adequadament els residus que es generen com a conseqüència de les
actuacions projectades, tant en la pròpia obra com pel que fa al seu tractament i
disposició final, constitueix un requisit indispensable del projecte. De forma
general, per a tots els residus es procedirà a la seva separació i classificació
segons la seva naturalesa, emmagatzemant-los en contenidors i/o espais
condicionats a aquest efecte.

Les Taules 2 i 3 de l'esmentada Guia permeten estimar el volum i pes de certs
tipus de residus de la construcció i enderrocs a partir d'uns coeficients que
s'apliquen al valor de la superfície construïda. Aquests coeficients van ser
determinats per a obres d'edificació. Si bé la naturalesa d'aquesta obra difereix de
les característiques d'una obra d'edificació, als fins d'aquest Estudi, és possible
aproximar la quantificació de certs residus utilitzant aquests coeficients:

Aquesta primera classificació permetrà establir els tipus i volum de residus que
poden ser reutilitzats a la pròpia obra i aquells que poden ser reciclats.
No obstant això, tant per raons ambientals com econòmiques, és essencial
procurar minimitzar la producció de residus en origen. En conseqüència, es
proposen a continuació una sèrie de mesures per minimitzar la generació de
residus vinculats a aquestes obres.
5.1 MESURES GENÈRIQUES DE MINIMITZACIÓ

Taula 3. Coeficients empleats
DESCRIPCIÓ

Formigó
construcció

VOLUM

PES

m3

t

1

1,45

OBSERVACIONS

GESTIÓ

Calculat a partir de projecte.
FE = 1,7 i densitat aparent

V71

1,45 t/m3
Formigó
demolició

7

10,15

Calculat a partir de projecte FE
= 1,7 i densitat aparent 1,45

Metalls

0,5

2

o

Estimar en el projecte, mitjançant el corresponent Estudi de Gestió de
Residus (com el present document), els diferents tipus de residus que
poden generar-se, segons la seva naturalesa, i la quantia.

o

Planificar les zones de recollida de material per evitar que la pròpia
circulació en l'obra i la manipulació de materials i equips provoquin que
es trenquin embalatges i es dissemini part del material recollit generant
residus.

o

Coordinar la planificació dels processos constructius de les obres amb
l'Estudi de Gestió de Residus. És a dir, d'una banda, tenir en compte
les característiques dels processos constructius a l'hora d'estimar la
tipologia i quantia dels residus, i d'altra banda, incorporar en la definició
dels processos constructius els criteris de minimització de residus.

V71

t/m3
Volum i densitat real. Calculat

Les mesures tendents a minimitzar els residus es distribueixen des de la fase de
projecte fins a l'execució de l'obra i la seva finalització. Una correcta planificació
de les obres, des de la fase de projecte, facilita la tasca de minimització de residus,
sent les principals mesures les que es llisten a continuació:

V41

a partir de projecte
Cables

1

0,27

Volum i densitat aparent.
Calculat a partir de coeficients

V41

Taula 2 de la Guia
Envasos i
embalatges
compostos,
amb residus

Volum i densitat aparent.
0,05

0,002

Calculat a partir de coeficients
Taula 2 de la Guia

V51

especials

FE: factor d’esponjament per a determinar el volum aparent dels residus de
formigó.
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o

o

Optimitzar el subministrament de materials, evitant els excedents
significatius. Això millora l'eficiència econòmica de l'obra així com
ambiental, en reduir la quantia de residus que es poden generar.
Una correcta separació i un emmagatzematge adequat faciliten la
reutilització i valorització dels residus disminuint la quantitat que
requereix d'altres tractaments o disposició en dipòsits controlats i
abocadors.

A la fase d'execució de l'obra les principals mesures genèriques per a la
minimització de residus radiquen en la informació i sensibilització del personal de
l'obra i en la realització dels seguiments i controls pertinents. Així com, donar
compliment al que estableix el projecte pel que fa als espais i contenidors de
recollida dels residus, transport en vehicles i condicions adequades.
5.2 MESURES ESPECÍFIQUES DE MINIMITZACIÓ
A més de les mesures genèriques ja esmentades relatives a fer més eficient
l'adquisició dels materials (evitant excedents) i controlant que el seu
emmagatzematge i manipulació en obra siguin les adequades, es proposa un
conjunt de mesures específiques per fomentar la minimització dels residus.
Runes i sobrants de formigó, ferralla i peces metàl·liques.
Les zones d'emmagatzematge de residus estaran degudament
senyalitzades i fora de la zona de circulació.
Els contenidors o plataformes per a neteja i sobrants de formigó seran
estancs o impermeabilitzats, i instal·lats en zones estables (reduint el
risc de bolcada).
Els materials potencialment perillosos es manipularan amb molta cura,
emmagatzemant-los en contenidors estancs i col·locats de forma
estable.
Els materials inerts i no especials com runes i restes d'elements
metàl·lics s'emmagatzemaran en contenidors o espais condicionats per
evitar que part d'aquests residus siguin escampats, accidentalment, per
altres zones de les obres.

Parc de maquinària
Es disposarà en obra de material absorbent per contenir fuites o
abocaments accidentals.
Les operacions de manteniment dels vehicles i maquinària es
realitzaran en taller especialitzat. Quan no sigui possible l'anterior, les
tasques de manteniment que es realitzin en obra es faran en zona
impermeabilitzada (per exemple mitjançant lones plàstiques) i
delimitades.
Els olis i lubricants usats que siguin retirats de forma controlada
impedint la contaminació del sòl i les aigües superficials.

6. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ
DELS RESIDUS.
En primera instància es procura reduir en origen la quantitat de residus generats
mitjançant l'aplicació de les mesures de minimització proposades. No obstant això,
sempre es generarà certa quantitat de residus.
En la mesura del possible, els residus generats es reutilitzaran en la pròpia obra,
o bé en obres properes. Per a aquells tipus de residus (donada la seva naturalesa)
o fracció d'aquests (donada la quantitat que es produeix) que no puguin ser
reutilitzats s'aplicarà algun tipus de gestió externa.
Entre les possibilitats de gestió de residus prevaldrà la valorització o el reciclatge,
i és, en última instància, utilitzada l'alternativa d'eliminació ja que és ambientalment
menys eficient que les anteriors. L'eliminació es realitza, fonamentalment,
mitjançant la disposició en abocador autoritzat o dipòsit controlat.
6.1 REUTILITZACIÓ DE RESIDUS
És la solució ambientalment més eficient. Al minimitzar la generació de residus en
origen redueix les necessitats de transport i gestió externa, així com la despesa
energètica i d'insumos per al reciclatge o valorització dels residus. Això fa que
aquesta opció sigui, a més, més avantatjosa econòmicament.
No obstant això, no tots els residus podran ser reutilitzats en l'obra, ja sigui per la
seva naturalesa, com els residus especials, o pel gran volum que pugui produir-se
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d'algun tipus de residus potencialment reutilitzable, on l'excedent haurà de
gestionar de forma externa.
6.2 VALORITZACIÓ DE RESIDUS

Taula 4. Processos de gestió externs disponibles
Gestió
segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:
Quantitat estimada

Aquest tipus de gestió de residus inclou, fonamentalment, dos tipus de processos:
l'aprofitament energètic i el reciclatge. En el primer dels tipus de procés el residu
és emprat com a combustible per generar energia. El segon tipus de procés el
residu es transforma en un recurs material. És a dir, es converteix en una matèria
primera o input per a altres obres o processos de fabricació.
6.3 ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Els residus que no poden ser reutilitzats ni valoritzats, han de ser eliminats
adequadament per evitar que es transformin en una amenaça per al medi ambient.
L'eliminació de residus consisteix, bàsicament, en el trasllat dels residus a
abocador autoritzat.
En aquest sentit és important diferenciar dues categories de residus: inerts i
perillosos. Els primers requereixen ser dipositats en un abocador controlat per tal
d'evitar una afecció significativa, principalment, del paisatge.
Per la seva banda, els residus perillosos impliquen que el dipòsit o abocador on
es disposaran tingui unes característiques que evitin la contaminació de l'entorn
(sòl, aigües superficials, etc.). En general aquests abocadors estan acuradament
impermeabilitzats i coberts. Prèviament al seu dipòsit en aquest tipus d'abocadors,
pot ser necessari sotmetre els residus a un tractament especial per reduir la seva
perillositat.

Gestor

INERTS

Observacions
m3

Tones

Codi

Nom

8

11,45

E-1254.11

SERSALL
95 S.L.

Reciclatge
Planta de
transferència
Planta de
selecció

Formigó de
construcció i
demolició (V71)

Dipòsit
NO
ESPECIALS
Reciclatge
de metall
Reciclatge
de fusta
Reciclatge
de plàstic
Reciclatge
paper-cartó
Reciclatge
altres
Planta de
transferència

Quantitat estimada

Gestor
Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

0,5

2

E-1254.11

SERSALL
95 S.L.

1

0,27

Metall i ferralla
(V41)

Cables

Dipòsit
Quantitat estimada

Gestor

ESPECIALS

Com es va indicar anteriorment, es dóna prioritat a la valorització per sobre
l'eliminació de residus.
En funció de la identificació i quantificació dels residus i dels processos de gestió
externs disponibles, es proposen per al cas concret d'aquesta obra els que es
detallen en el quadre següent.

Observacions
m3

6.4 GESTIÓ EXTERNA PROPOSADA
Instal·lació
de gestió de
residus
especials

0,05

Tones

0,002

Codi

Nom

E-1254.11

SERSALL
95 S.L.

Envasos i
embalatges amb
residus especials
(V51)

Les plantes propostes per als processos V41 , V71i V51 es troben a uns 30 km de
la zona de l'obra, Pol. Ind. El Pla s/n · Castelló d'Empúries.

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA
Una correcta separació dels residus en obra és essencial per al seu posterior
trasllat i gestió més eficient. Seguidament s'indica un conjunt de mesures, amb
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caràcter general, per assegurar que aquesta separació i emmagatzematge en
obra es realitzi correctament.
Aspectes administratius. Gestions d'altes (inici d'obres) i baixes (fi
d'obres) davant l'ARC. Gestions amb el gestor de residus autoritzat per
compliment, presentació i sol·licitud de còpia de formularis i registres.
Emmagatzematge adequat de formularis i registres d'obra durant
termini suficient (mínim 5 anys).
Aspectes logístics. Zona d'emmagatzematge condicionada a la
tipologia de residus previstos: impermeabilització de superfícies (per
evitar contaminació del sòl i aigües superficials), contenidors adequats
i amb sistemes de contenció de fuites per als residus perillosos,
col·locació dels contenidors fora de la zona de circulació de vehicles
(evitant accidents) i en àrees planes (estables, evitant bolcada),
delimitació i senyalització de la zona de recollida de residus. Limitar la
permanència en obra dels residus especials a un màxim de sis mesos.
En cas de requerir l'emmagatzematge per un període major es
tramitarà l'autorització corresponent davant l'ARC.
Aspectes humans. Informació i sensibilització del personal de l'obra i
subcontractes.
Per a la classificació i emmagatzematge en obra dels residus inerts i els no
especials es disposaran contenidors de capacitat adequada al volum esperat de
cada tipus de residus d'aquesta naturalesa.
Com ja s'ha indicat, aquests contenidors es situaran en zones que facilitin la seva
estabilitat (zones planes i regulars), fora dels camins on circularan els vehicles i
maquinàries, evitant, també, les xarxes de drenatge (naturals i artificials).
Els contenidors estaran perfectament identificats i de forma que aquestes
identificacions resisteixin al pas del temps (durada de les obres) i a l'execució de
les pròpies actuacions projectades, és a dir, que es mantingui la seva llegibilitat
clara a obra.
Aquest tipus de residus no podran romandre en obra més de dos anys. Els
contenidors proposats per als residus inerts i no especials són els següents:
•

•

Contenidor per ferralla i elements metàl·lics, 3 m3.

Per la seva banda, per a la classificació i emmagatzematge dels residus especials,
si bé es preveu que es generin en quantitat molt reduïda, es disposarà en obra un
contenidor estanc tipus bidó, amb capacitat de 200 litres.
Pel que fa a la seva disposició en obra complirà amb l'establert anteriorment de
manera general i per als residus inerts i no especials (fora de zona de circulació,
en zona plana, etc.). Excepte raons degudament justificades i tramitada
l'autorització corresponent, no romandran en obra per un termini de més de sis
mesos.
Es disposaran sistemes de contenció de possibles fuites i abocaments
accidentals. Així mateix, a la zona on s'ubiqui aquest contenidor estarà
impermeabilitzada per evitar la contaminació del sòl. També es protegirà dels
fenòmens meteorològics que puguin ocasionar inconvenients (forts vents, pluja,
etc.).
S'evitarà la barreja de productes que puguin reaccionar. Es complirà amb les
normes de etiquetats de residus perillosos (R.D. 833/1988), amb especial èmfasi
en la identificació del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.

8. PRESSUPOST
Per estimar el pressupost corresponent a les activitats de gestió de residus, a partir
de les mesures indicades anteriorment i la quantificació dels diferents tipus de
residus, es va emprar la Base de Preus del Banc BEDEC
(https://metabase.itec.cat/ vide / és / BEDEC / section / G2R / gestio-de-residus,
consulta realitzada al maig de 2017).
El pressupost total corresponent a la gestió de residus és de DOS-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (262,57 €).

A continuació es detalla el pressupost corresponent a la gestió de residus de l'obra
de ampliació del sistema d`auscultació de la presa Darnius Boadella

Contenidor per a formigó de construcció i demolició, 24 m3.
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Director del projecte,

L’Autor del projecte,

Carlos Barbero Lartigau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

José Manuel Pérez Quintanilla
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Agència Catalana de l’Aigua

AQUATEC

COL-LEGI D'ENGINYERS DE
CAMINS, CANALS I PORTS
CATALUNYA
Expedient

Data

37715

BARCELONA
13/04/2018

VISAT
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1. INTRODUCCIÓ

• Salari basi

L'objecte del present Annex és la justificació detallada dels preus resultants per a
cadascuna de les unitats d'obra incloses en el Quadre de Preus Nº 1 del Document
4 PRESSUPOST. Té també la finalitat de servir com a base per a la confecció,
una vegada estigui en execució l'obra motivo d'aquest Projecte, dels preus unitaris
de les unitats d'obra no incloses en el Quadre de Preus nº1 i que resultés precís
realitzar durant el curs de les obres.

• Plus d'activitat
• Plus extra salarial
• Pagues extres
• Participació de beneficis
• Importi de vacances
Es considera que les càrregues socials inclouen els següents conceptes:

Els preus unitaris considerats en el Document Pressupost del Projecte s'han deduit
a partir dels preus simples de mà d'obra, de maquinària i de materials, els quals
es consideren adequats, actualitzats i veraços per al volum de l'obra i zona en la
qual es desenvolupa.

• Règim general de la seguretat Social.
• Desocupació.
• Formació professional.
• Fons de garantia salarial.

Els preus auxiliars s'han obtingut considerant aquests preus simples i l'aportació
dels diferents elements productius que intervenen en la composició de la unitat a
la qual la seva descripció fa referència.
Amb la consideració dels preus simples, més els auxiliars corresponents i tenint
en compte els rendiments mitjans benvolguts, dels quals es dedueix la participació
de cadascun dels components productius en el desenvolupament de la unitat
d'obra, es calculen els preus unitaris.

• Assegurança d'accidents.
Es considera que el nombre d'hores de treball a l'any s'han obtingut estimant 220
dies a l'any, i 8 hores de treball al dia, proporcionant un total d'1.760 hores/any.

4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS DE MAQUINÀRIA
Els costos de maquinària, calculats de forma horària, inclou els següents
components:

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS DELS MATERIALS
En aquest Annex s'inclou una relació de tots els materials emprats en l'obra amb
els seus respectius preus a peu d'obra. Per a la seva obtenció s'han tingut en
compte tant els costos d'adquisició com els de transport i pèrdues.

3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS DE LA MÀ D'OBRA
Es considera que els conceptes que constitueixen el cost de l'hora de treball són
els següents:
Cost hora de treball = Cost anual total / hores de treball a l'any.

• Costos intrínsecs (proporcionals a la inversió):
· Amortització.
· Interessos.
· Assegurances i altres despeses fixes (emmagatzematge,
impostos, etc.)
· Manteniment, conservació i reparacions.
• Costos complementaris:
·
·
·
·

Mà d'obra.
Energia.
Lubrificants.
Pneumàtics, conservació i manteniment.

S'entén que el cost anual està compost per les retribucions i les càrregues socials.
Es considera que les retribucions inclouen els següents conceptes:
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K1: Coeficient d'imprevists a l'hora de redactar el Projecte i que per a obres
terrestres s'estima en un 0.5%.

5. PREUS UNITARIS
En el present Annex s'inclou una relació de Preus Auxiliars. Aquests preus formen
part de diverses unitats d'obra i l'avaluació per separada del seu cost simplifica
notablement la justificació de preus descomposts.

K2: Coeficient de relació de costos indirectes.

6. PREUS DESCOMPOSTS
En aquest Annex es justifiquen tots els preus inclosos en el Quadre de Preus nº1,
que fa referència a l'obra del present Projecte.

El segon sumant s'obté trobant el percentatge que resulti de la relació entre la
valoració dels costos indirectes de l'obra i el cost directe total. Aquest segon
sumant està limitat per la legislació a un màxim d'un 5%.

Per a cada unitat s'especifiquen, al costat del seu rendiment o quantitat, tots els
sumands que la componen:

Pel que fa als costos indirectes de les obres, aquests s'han estimat comptabilitzant
els següents conceptes:

•

Materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, amb inclusió
dels preus auxiliars necessaris en cada cas, i se sumen.

Finalment, s'incrementen en el percentatge corresponent al coeficient de costos
indirectes, el valor dels quals es justificarà més endavant en aquest Annex.

7. COEFICIENT DE COSTOS INDIRECTES
Per a la determinació del coeficient K de costos indirectes, se seguiran les
indicacions de les Normes Complementàries del Reglament General de
Contractació.
Segons l'Article 3 d'aquestes Normes Complementàries, preu d'execució material
de cadascuna de les unitats d'obra que formen part del projecte respon a
l'expressió:

• Personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra.
• Despeses de primer establiment.
• Consums.
Per tant, el càlcul del coeficient K2 vindrà dau per la següent expressió:

ESTIMACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES
PERSONAL ADMINISTRATIU
Cost Mensual

Nº de Persones

Duració

Cost total

1.400 €

1

4

5.600 €

PERSONAL TÈCNIC (Enginyer Tècnic, Topografo...)

Sent:
P: Preu d'execució material de la unitat d'obra.

Cost Mensual

Nº de Persones

Duració

Cost total

2.000 €

1

4

8.000 €

K: Coeficient de costos indirectes.
DESPESES I CONSUMS. Aigua, electricitat, etc
C: Import del cost directe de la unitat d'obra.
El coeficient K es compon de dos sumands, K = K1 + K2 on:

Cost Mensual

Nº

Duració

Cost total

90 €

1

4

360 €
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COSTOS INDIRECTES
€

13.960

COSTOS DIRECTES
Els Costos Directes del present Projecte ascendeixen a : 288.505,71 €

Segons la fórmula expressada en el punt 7 d'aquest Annex, el coeficient K2 tindrà
el següent valor:

K2 = 13.960/288.505,71 = 0,0484 = 4,9 %
K = K1 + K2 = 0,5 + 4,9 = 6%

6% CI
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que són els recollits en l'article 28 "Classificació de grups" del Reial Decret
1098/2001.

1. INTRODUCCIÓ
L'article 65 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (vigent fins el 2 d'abril
de 2016) determina que l'execució de contracte d'obres el valor estimat dels quals
sigui igual o superior a 500.000 euros requerirà la classificació de l'empresari en
el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte corresponent acreditarà
la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar.
Quan el valor estimat del contracte d'obres sigui inferior a 500.000 euros la
classificació de l'empresari acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la
seva solvència tècnica per contractar.
La forma de determinar aquesta classificació ve especificada en el Capítol II "De
la classificació i registre d'empreses del Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovada pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. Aquest ha estat recentment
modificat mitjançant el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, reajustant igualment el patrimoni net mínim
exigible per a l'accés de les empreses a cada categoria de classificació entre
d'altres.
L'objecte del present annex és establir els grups i subgrups en què han d'estar
classificats els Contractistes d'obres per a acreditar la seva solvència.

2. CLASSIFICACIÓ DE GRUPS I SUBGRUPS D’OBRA INCLOSOS AL
PROJECTE
Els grups i subgrups d'aplicació per a la classificació d'empreses en els contractes
d'obres són els previstos en el Reial Decret 1098/2001 (article 25) i vénen donats
pel tipus d'obra que s'ha de realitzar.
Excepte en els grups I, J i K, en què no hi haurà classificació en grup, perquè un
contractista pugui ser classificat en un grup general de tipus d'obra serà necessari
que compleixi les condicions establertes per a la seva classificació en els subgrups
del mateix grup que per la seva major importància es consideren com a bàsics, i

El grup i subgrup al qual pertanyeria figura a la següent taula.
GRUP

SUBGRUP

VALOR ESTIMAT
PARCIAL (€)

E) Hidràuliques

2) Preses

343.321,79

3. DETERMINACIÓ DE LA CATEGORIA
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia, que
s'ha d'expressar per referència al valor estimat del contracte, quan la durada
d'aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual d'aquest,
quan es tracti de contractes de durada superior.
En el cas del present projecte el termini d'execució de les obres és de quatre (4)
mesos, per la qual cosa no cal calcular el valor mitjà anual.
Les categories dels contractes d'obres, segons la normativa vigent, són les
següents:

CATEGORIA

VALOR ESTIMAT/VALOR MIG ANUAL (€)

1

Menor o igual a 150.000

2

Superior a 150.000 i menor o igual a 360.000

3

Superior a 360.000 i menor o igual a 840.000

4

Superior a 840.000 i menor o igual a 2.400.000

5

Superior a 2.400.000 i menor o igual a 5.000.000

6

Superior a 5.000.000

D'acord amb l'article 26 del R.D. 1098/2001, redactat pel número dos de l'article
únic del R.D. 773/2015, de 28 d'agost, aquesta classificació és la vigent des del 5
de novembre de 2015. Per als contractes d'obres, el termini de presentació
d'ofertes el qual acabi abans del dia 1 de gener de 2020, les classificacions en els
subgrups inclosos en el article 26 del Reglament tindran efecte, amb l'abast i límits
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quantitatius determinats per a cada subgrup i categoria de classificació, tant si van
ser atorgades en els termes que estableix aquest reial decret com si ho van ser
abans de la seva entrada en vigor i en els termes establerts pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre.

4. CONCLUSIÓ
En base a les disposicions prèvies es determina que el Contractista haurà de tenir
la següent classificació:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

E) Hidràuliques

2) Preses

2
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

288.505,71 €

Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
SUMA

37.505,74 €
17.310,34 €
343.321,79 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 343.321,79 €
I.V.A. (21%)

72.097,58 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA
415.419,37 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA

415.419,37 €

PRESSUSPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Aquest pressupost d’execució per Coneixement de l’administració puja a la quantitat de
QUATRE-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (415.419,37 €).
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1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu del present Annex consisteix a establir les mesures per l'acompliment
del "Protocol i criteris de validació de les aturades forçoses i alteracions del règim
normal de funcionament de les instal·lacions”.

Com es recull a la Documentació ambiental, les obres no afecten als òrgans de
desguàs, no és necessari el seu tancament forçós (a causa de les obres, como
col·locació d'escuts) ni emprendre un buidatge important de l'embassament.

3. MESURES PER ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ
2. LOCALITZACIÓ DE LES OBRES I ZONES D’APLEC
Les obres es localitzen en el propi recinte de la presa de Darnius Boadella i dics
associats, concretament al cos de la presa (coronació i galeries). Per la seva
banda, les zones de recollida de materials, maquinària i zones destinades per a
allotjar els contenidors de residus (no especials, inerts i especials) es disposaran
en terrenys limítrofs a la presa, que estan vinculats a aquesta (zona de
aparcament).
Aquest àmbit d'actuació es situa entre los termes municipals de Darnius i
Terrades, a la comarca de l'alt Empordà (província de Girona).
A la figura següent es mostren les zones destinades a l'obra i la logística que
acompanya les actuacions projectades.

Parcel.la corresponent a
l’embassament i presa

La adequació del sistema d’auscultació es realitzarà sem afectar a los
desguassos, permetent l'aportació del cabal ecològic al tram de llera aigües avall,
eliminant o minimitzant l'afecció al funcionament hidràulic i ecològic de la llera.
Les mesures concretes a establir per evitar interferir amb el normal funcionament
de la presa i el seu embassament estan vinculades, principalment, a la planificació
de les obres i són:
•

Executar les obres fora d'època d'avingudes, a fi de reduir la necessitat de
vigilància del comportament de la presa i el seu embassament.

•

Las obres no afecten al funcionament de los desguassos. Assegura
aportació de cabal ecològic.

•

Les obres no provoquen una reducció en el volum emmagatzemat. No
s'afecta la presa de l'embassament.

Zona
d’actuació
(logística)

Zona d’actuació
(obres)

Parcel.la corresponent al riu
Ter
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1.3 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1 OBJECTE DEL PLEC
El present Plec fixa les condicions que han de complir els materials i les
instruccions per a l'execució, mesurament i abonament de les unitats d'obra
corresponents al "REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ
DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I
DELS DICS DE TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS". Així mateix
determina el Plec, totes les normes generals i particulars que són d'aplicació en
l'execució.
Té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra i en segon
lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra; i finalment, organitzar
la forma i manera en que s'han de realitzar els mesuraments i abonaments de les
obres.
1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE
Les obres es defineixen en tots els documents inclosos en el present Projecte i en
aquells que s'esmenten a la Memòria i Annexos. Els documents del Projecte són
els que s'indiquen a continuació:
•

Memòria i Annexos

•

Plans

•

Plec de prescripcions tècniques particulars

•

Pressupost

Es destaca en aquest punt que els documents amb caràcter contractual són els
següents:

L'esmentat en el Plec de Prescripcions i omès en els Plànols del Projecte, o
viceversa, serà executat com si estigués contingut en ambdós documents.
En cas de contradicció entre els Plànols del Projecte i el Plec de Prescripcions,
preval el prescrit en aquest últim.
L'ordre de prevalença dels documents en cas de discrepància serà:
•

Plànols

•

Plec de prescripcions tècniques particulars

•

Pressupost

•

Memòria

Les omissions en els Plànols del Projecte i al Plec de Prescripcions o les
descripcions errònies dels detalls de l'obra, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat en els documents del
present Projecte o que, per ús i costum , hagin de ser realitzats, no només no
eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos
o erròniament descrits, sinó que, per contra, seran executats com si haguessin
estat completa i correctament especificats en els Plànols del Projecte i Plec de
prescripcions.
El Contractista informarà per escrit a la Direcció de l'Obra, tan aviat com sigui del
seu coneixement, de tota discrepància, error o omissió que trobés.
Qualsevol correcció o modificació en els Plànols del Projecte o en les
especificacions del Plec de Prescripcions, només podrà ser realitzada per la
Direcció de les Obres, sempre que així ho jutgi convenient per a la seva
interpretació o el fidel compliment del seu contingut.
1.4 NORMATIVA D’APLICACIÓ.

•

Plànols

•

Quadres de Preus

•

Estudi de Seguretat i Salut

•

Plec de Prescripcions Tècniques

•

Contractes i Pressupostos

Seran documents contractuals tant l'Acta de Replanteig com el Programa de
Treball presentat pel contractista.

•

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

•

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es
desenvolupa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. pel qual es desenvolupa el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
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•

•

Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre.

•

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

•

Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives.

Decret 3854/70, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Plec de Clàusules

•

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat.
•

Plec de Clàusules Administratives generals per la contractació d'obres de
l'Estat, aprovat pel decret 3.854/1970 de 31 de desembre.

•

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació.

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, Disposicions Mínimes de
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71)
(BOE 16-3-71).

•

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la "Instrucció de
formigó estructural (EHE-08)".

Instrucció per al Projecte Construcció i Explotació de Grans Preses. Ordre
de 31-03-67 del Ministeri d'Obres Públiques. (31-03-67)

•

Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.

Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments. Ordre de
1203-1296 de l'Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient.
(3003-96)

•

Guia Tècnica de Seguretat de Preses nº 7. Auscultació de les preses i els
seus fonaments.

•

Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions reglamentàries.
Decret 842/2002 de 2 d'agost (B.O.E. 18 setembre de 2002).

•
•

•

Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de
la construcció.

1.5 PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
QUE
REGIRAN
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LES OBRES.

EN

EL

A més del que s'especifica en el present Plec seran d'aplicació en les obres
regides per aquest PPTP les següents disposicions, normes i reglaments en el
que sigui aplicable:

•

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

•

Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). Aprovada per R.D.
956/2008, de 6 de juny.

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

•

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts
(PG3/75), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1.976.

•

Reial Decret 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, (B.O.E. 31/01/1997).

•

Resta de plecs de prescripcions tècniques generals, normes i reglaments
vigents de l'Estat i les comunitats autònomes que siguin d'aplicació.

•

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

•

Normes UNE, d'aplicació en el Ministeri d'Obres Públiques.

•

Mètodes d'assaig del laboratori central d'assajos de materials (m.e.l.c).

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni.

•

Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR,
ECS, ECT, ECV, IAT, IEB, IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA,
ISD, ISS.

•

RECOMANACIONS PRÀCTIQUES PER A UNA BONA PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ I.E.T.

•

Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció
d’Acer Estructural (EAE).

•

•

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
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•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (ordre del 9 de
març de 1971).

•

NORMES UNE, DIN, ASTM, ASME, ANSI I CEI, a decidir por
l’administració.

•

Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball.

•

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

•

DOGC.Nº 692024/07/2015. 'Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 de 28
d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes s'adapti a la Llei de
l'Estat 21/2013, establertes a la disposició addicional vuitena de la Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica.

•

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.

•

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (que va derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral d'administració ambiental).

•

Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació
acústica.

realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la
decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre
ells i que disposa aquest Plec.
En cas d'existir contradiccions entre el projecte i la legislació administrativa general
(lleis, reglaments i reials decrets), prevaldran aquests últims. Si la contradicció es
produeix amb la normativa tècnica, prevaldrà el que estableix el projecte, excepte
si en el Plec es fa referència expressa al que és d'aplicació preferent un article
precís d'una norma concreta, en aquest cas prevaldrà l'establert en aquest Article.

2. CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El "REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA
D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE
TANCAMENT MOLA TRUNCADA I FANGOTS", tenen per objecte el
desenvolupament de les següents obres:

•

Instrucció per a Estructures Metàl·liques de l’I.E.T.C.C. (E.M. 62).

•

• Millora de la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella i del dic de
Fangots,

Normes de Pintures de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial
"Esteban Terradas".

• Ampliació de la xarxa sísmica de la presa de Darnius Boadella,

•

Llei de Contractes de Treball i disposicions vigents que regulen les
relacions patró obrer, així com qualsevol altra de caràcter oficial que es
dicti.

• Adequació de l'ancoratge i automatització dels pèndols invers de la presa
de Darnius Boadella,
• Xarxa de piezometria,
• Instal·lació de sensors de desplaçament en juntes tridimensionals de la
presa de Darnius Boadella, i

Quan entre les condicions especificades en els documents anteriorment
esmentats es produeixi alguna discrepància, s'aplicaran, en primer lloc, les
establertes en el present Plec de prescripcions tècniques particulars, o si no, les
més restrictives o la que determini la Direcció de les Obres .

2.1 MILLORA DE LA XARNA GEODÈSICA

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les
modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com
a tals durant el termini transcorregut entre la redacció del projecte i el d'execució
de les Obres.

La presa de Darnius Boadella, així com el dic de Fangots, disposen d'una xarxa
d'anivellament i col·limació materialitzada per pilars fixos i arquetes enrasades
amb el camí de coronació on s'allotgen els punts d'anivellament i les bases de
suport de l'equip de col·limació.

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o
Normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia,
Ajuntament i altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a

Un dels pilars, el que es comparteix per a realitzar la col·limació de la presa i dic,
es troba a l'estrep esquerre de la presa principal i / o estrep dret del dic, en una
zona que no es pot considerar fixa, de manera que els moviments que s'obtenen

• Automatització de la instrumentació instal·lada.
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en l'actualitat al realitzar les col·limacions són relatius respecte al moviment
d'aquest pilar.
Es pretén per tant redissenyar les xarxes de col·limació, col·locant les fites fora de
la presa i estreps, per tal que es puguin considerar fixos, i ubicar les arquetes de
la presa en l'eix del camí de coronació per obtenir els moviments reals del cos de
presa.

2.4 XARXA DE PIEZOMETRIA,
Actualment la presa de Darnius Boadella y el dic de Fangots no disposant de cap
xarxa de control de supressions.
L'establiment d'una xarxa de piezometria ens permetrà obtenir informació vital en
relació a la llei de supressions al mapa de contacte presa-fonament de cara a
controlar la seva evolució i analitzar l'estabilitat al lliscament de la presa.

2.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SÍSMICA
La presa de Darnius Boadella disposa actualment de dos equips per a control
sísmic, instal·lats en la presa. Aquests equips actualment no disposen de
programari de control o supervisió, si bé els equips estan en bon estat de
funcionament.
Es pretén augmentar la xarxa sísmica per tenir un millor control sísmic i poder
analitzar el comportament de la presa davant un sisme, a més d'instal·lar i
configurar un programari de control i supervisió al PC de control ubicat a les
oficines de la presa.
2.3 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS
INVERS

Per a l'obtenció de dades contínues, es proposa la instal·lació d'una sèrie de
piezòmetres de corda vibrant, connectats a un registrador de dades configura ble,
que transmetrà les dades a les oficines centrals de l'ACA on es parametritzaran i
analitzaran, generant una base de dades històrica que permetrà realitzar un
correcte seguiment del comportament de la presa.
2.5 INSTAL·LACIÓ DE SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES
TRIDIMENSIONALS
La presa de Boadella disposa de control tridimensional en juntes entre blocs
contigus, que permeten conèixer els moviments, ortogonals entre si, d'obertura,
lliscament i cisallament. La instrumentació instal·lada, totalment operativa i en bon
estat de conservació, està dissenyada per a lectura manual i no permet
instrumentar per a la seva automatització.

La presa de Darnius Boadella disposa de dos pèndols inversos col·locats en els
pous de juntes, entre els blocs 7-8 i 10-1. La caldereria, recipient d'aigua i flotador,
que garanteixen el correcte funcionament del pèndol, estan en tots dos pèndols a
la galeria G1, la de major cota. En cada galeria es disposa d'una planxeta manual,
estant també totes elles en bon estat de conservació i manteniment.

Per tenir una monitorització en temps real i un major control de la seguretat de la
presa, es pretén automatitzar els moviments d'obertura-tancament a les juntes
indicadors recollides en el pla d'emergències, que són les següents: JE-G1J04,
JE-G1J10 , JE-G1J11, JE-G2J05, JE-G2J12, JE-G3J08, JE-G4J09.

L'ancoratge de tots dos pèndols es trobaven, originàriament, a 15m de profunditat
aproximadament, tot i que després d'uns treballs a la presa, l'ancoratge es va
modificar injectant el sondeig i deixant-lo a 60 cm aproximadament de profunditat
respecte a la galeria general G3 o galeria de fonament . Per tant els moviments
que s'obtenen amb els pèndols, amb l'ancoratge actual dels mateixos, són
moviments relatius de cada base respecte al punt inferior de la presa, però no es
poden considerar absoluts.

Per a l'automatització de les juntes s'ha decidit instal·lar sensors de tecnologia de
corda vibrant, per la seva robustesa, fiabilitat i resistència a les sobretensions. Per
realitzar la instal·lació d'aquests sensors en les juntes seleccionades s'hauran
d'instal·lar les ferramentes necessaris en les juntes, realitzats en acer inoxidable,
de forma precisa per tal de mantenir la ortogonalitat amb la junta i paral·lel al pla
vertical que descriuen els blocs, per que el moviment que proporcioni el sensor no
tingui component de lliscament o cisallament.

Es pretén, dins de les obres de millora i automatització de la presa de Darnius
Boadella, automatitzar les bases superiors i realitzar un ancoratge profund dels
pèndols, a una profunditat aproximada de 20 m des de la galeria G3, el que
significa un ancoratge a 15 m de profunditat sota el contacte.

2.6 AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA.
Es dissenyarà d'un sistema d'automatització, actualitzant l'actual i incorporant
nous equips de la xarxa de piezometria, i s'automatitzaran els dispositius
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indicadors de l'Escenari 0 del Pla d'Emergència de Darnius Boadella
(telecoordinòmetres en pèndols i mesuradors de juntes tridimensionals).

3. CAPÍTOL III: CONDICIONS GENERALS
3.1 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA
L'Administració nomenarà en la seva representació a un Enginyer que estarà
encarregat directament de la direcció, control i vigilància de les obres d'aquest
projecte.
El contractista de l'obra estarà obligat a presentar la màxima col·laboració a
l'Enginyer Director, per al normal compliment de les funcions encomanades a
aquest.
Un cop adjudicades les obres, el Contractista designarà un tècnic amb la titulació
adequada segons el parer de la Direcció de l'Obra, que assumeixi la Direcció dels
Treballs que s'executen i que actuï com a representant davant l'Administració, a
tots els efectes que es requereixin durant l'execució de les mateixes

el qual s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres,
compatibles amb el termini total d'execució, i la valoració mensual i acumulada de
l'obra programada, sobre la base dels preus unitaris d'adjudicació.
L'acceptació del programa i de la relació d'equip i maquinària no eximeix al
Contractista de les responsabilitats, en cas d'incompliment dels terminis parcials o
totals convinguts.
El programa serà posat al dia periòdicament i com a mínim un cop cada trimestre,
per adaptar-se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa
modificat serà sotmès a la consideració de la Direcció de les Obres cada vegada,
disposant aquest d'un mes per a la seva aprovació: passat aquest termini sense
comentaris per part de la Direcció, es considera que el programa presentat pel
contractista ha estat aprovat.
El Contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la
maquinària i la mà d'obra a requeriment de l'Administració, si es comprova que
això és necessari per al desenvolupament de les obres en els terminis previstos.
3.3 CANVIS DEL PROJECTE

El termini d’execució total de les Obres serà de aproximada de quatre (4) mesos.

Qualsevol canvi en les característiques dels materials i dimensions resistents dels
mateixos (pèndols, piezòmetres, ...) proposats pel Contractista han d'estar dins del
que disposi aquest Plec.

El termini d'execució començarà a comptar a partir de la data de l'acta de
comprovació del replanteig, si aquesta és conforme. Si hagués al·legacions o
discrepàncies en la comprovació del replantejament, el termini d'execució

El Contractista haurà de confrontar immediatament després de ser rebuts, tots els
plànols que s'han facilitat i ha d'informar immediatament a l'Enginyer Director
sobre qualsevol contradicció dels mateixos.

3.2 TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALL

començarà a comptar quan, segons el parer de la Direcció d'Obra i del
Contractista, aquestes s'haguessin esmenat.
Dins el termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes
de la data de la seva formalització, llevat de casos justificats, el servei de
l'Administració encarregat de les obres procedirà en presència del contractista a
efectuar la comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, estenentse acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades, remetentne un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el contracte.
El Contractista presentarà abans del començament de les obres un programa de
treballs tipus Diagrama de Gantt o PERT, que s'ha d'adaptar a les disposicions del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En

Les cotes dels plànols hauran de referir-se, en general, a les mesures d'escala.
Els plànols a major escala, en general, seran preferits als de menor escala.
El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans
d'aparellar l'obra i serà responsable per qualsevol error que hagués pogut evitar
d'haver-ho fet.
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres, hauran d'estar
aprovats per la Direcció de les Obres, sense aquest requisit, no podran executarse els treballs corresponents.
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3.4 PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
El Contractista adoptarà sota la seva total responsabilitat, totes les mesures
necessàries per al compliment de les disposicions vigents referents a la prevenció
d'accidents, incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions complementàries
que doni, referent a això, la Direcció de les Obres.
El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora
d'ells, procedirà adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi
ambient siguin mínimes. Per això, tota la maquinària emprada disposarà de
silenciosos per rebaixar la pol·lució sònica.
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans
assenyalats i altres que no es poden identificar en aquest moment, produeixi al
medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys
causats, seguint les ordres de la direcció de les Obres o dels organismes
institucionals competents en aquesta matèria.

La determinació, a la zona de les obres, de la situació exacta de les servituds i
serveis públics per al seu manteniment en el seu estat actual, és obligació del
Contractista i seran del seu compte tots els danys i perjudicis que l'incompliment
d'aquesta prescripció ocasioni.
El trànsit, tant de vianants com rodat, serà restituït en cada part d'obra tan aviat
com sigui possible, havent sempre permetre l'accés a les finques i llocs d'ús públic.
El Contractista està obligat a permetre a les Companyies de Serveis Públics (Gas,
Telèfons, Electricitat, etc.) la inspecció de les seves canonades i la instal·lació de
noves conduccions a la zona de l'obra, d'acord amb les instruccions que assenyali
la Direcció de les Obres, a fi d'evitar futures afeccions a l'obra acabada.
3.7 APLECS
Queda prohibit efectuar provisions de materials, qualsevol que sigui la naturalesa,
sense haver sol·licitat prèviament autorització a l'Enginyer Director de les Obres,
sobre el lloc a efectuar aquests aplecs.

3.5 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ
El Contractista adjudicatari de les obres, està obligat a instal·lar i mantenir a càrrec
seu i sota la seva responsabilitat les senyalitzacions necessàries, abalisament,
il·luminació i proteccions adequades per a les obres, tant de caràcter diürn com
nocturn, atenint-se en tot moment a les vigents reglamentacions i obtenint en tot
cas les autoritzacions necessàries per a les execucions parcials de l'obra.
El tipus de tanques, il·luminació, pintura i senyals circulatòries, direccionals, de
precaució i perill, s'ajustarà als models reglamentaris, devent en les obres, que per
la seva importància ho requereixin, mantenir permanentment un vigilant amb la
responsabilitat de la col·locació i conservació d'aquestes senyals.
3.6 MANTENIMENT DE SERVITUD I SERVEIS
Per al manteniment de servituds i serveis preestablerts, el Contractista disposarà
de totes les instal·lacions que siguin necessàries, sotmetent-se en cas necessari
al que ordeni la Direcció de les Obres, les resolucions discrecionals a això seran
inapel·lables, sent el Contractista responsable dels danys i perjudicis que per
incompliment d'aquesta prescripció puguin ser exigibles. L'abonament de les
despeses que aquest manteniment ocasioni es troba comprès en els preus de les
diferents unitats d'obra.

Els materials s'apilaran en forma tal, que s'asseguri la preservació de la seva
qualitat per a la seva utilització en obra, i de la forma en què l'Enginyer Director
prescrigui.
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la preservació de
la seva qualitat per a la seva utilització en les obres, requisit que podrà ser
comprovat en el moment de la seva utilització, mitjançant els assaigs
corresponents.
Els danys que poguessin derivar-se de l'ocupació de terrenys, així com dels
cànons que poguessin sol·licitar-se pels seus propietaris, en ser utilitzats com a
llocs d'apilament, seran d'absoluta càrrega per al Contractista, no
responsabilitzant la Propietat ni l'abonament de aquests cànons ni dels danys que
puguin derivar del seu ús.
3.8 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ
El Contractista proporcionarà a la Direcció de les Obres i als seus delegats o
subalterns, tota classe de facilitats per als replantejaments, així com per a la
inspecció de l'obra en tots els treballs, a fi de comprovar el compliment de les
condicions establertes en aquest Plec, permetent l'accés a qualsevol part de

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

8

Plec de Prescripcions Tècniques

l'obra, fins i tot als tallers o fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin
treballs o proves per a les obres.
A l'obra hi ha d'haver permanentment a disposició de la Direcció de les Obres, un
Projecte de la mateixa, un exemplar del Pla d'Obra i un Llibre d'Ordres.
3.9 TREBALLS A CÀRRECS DEL CONTRACTISTA
El Contractista construirà les obres i subministrarà i muntarà cadascuna de les
obres i/o equips definits en aquest Plec i en els Plànols del Projecte, juntament
amb tots els accessoris necessaris per al seu bon funcionament.
Aquells equips el disseny i projecte definitiu siguin a compte del Contractista, seran
projectats d'acord amb les normes vigents en cada cas, donant deguda justificació
atès que les seves bases de càlcul s'apartin de les normes vigents o de les
prescripcions contingudes en aquest Plec.
El Contractista notificarà a la Direcció de les Obres la data i el lloc en què es
realitzaran les proves amb suficient anticipació en cada cas.
El Contractista subministrarà els serveis d'un equip tècnic de muntatge,
experimentat i competent, necessari per a la realització dels ajustos que puguin
ser requerits en obra, i inspecció de la instal·lació acabada, així com també els
serveis del personal tècnic competent, necessari per a la instrucció del personal
que estarà a càrrec de les instal·lacions.
Així mateix subministrarà els plànols de conjunt i detall necessaris per a la correcta
interpretació de l'execució i funcionament dels equips i sistemes inclosos en el
projecte d'execució.
3.10 SUBCONTRACTES
Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ,
sol·licitat per escrit, de la Direcció de les Obres. Aquesta sol·licitud inclourà les
dades precises per garantir que el subcontractis ta posseeix la capacitat suficient
per fer-se càrrec dels treballs en qüestió. En tot cas, els subcontractes estaran
regulats en el Llibre IV (Capítol VI) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
L'acceptació del subcontracte no rellevarà al Contractista de la seva
responsabilitat contractual. La Direcció de les Obres estarà facultada per decidir
l'exclusió d'aquells subcontractis tes que, prèviament acceptats, no demostrin,

durant els treballs, posseir les condicions requerides per a l'execució dels
mateixos. El Contractista adoptarà les mesures necessàries i immediates per a la
rescissió d'aquests subcontractes.
3.11 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
El Contractista obtindrà a càrrec seu tots els permisos o llicències necessaris per
a l'execució de les obres, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les
zones d'ubicació de les mateixes, servituds d'aqüeducte, o permisos d'ocupació
temporal o permanent de les obres .
Serà responsable, fins a la recepció definitiva, dels danys i perjudicis ocasionats a
tercers com a conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal al
seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.
Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per interrupció de serveis
públics o privats, danys causats per obertura de rases o desviament de lleres,
habilitació de camins provisionals, explotació de préstecs i pedreres o establiment
d'instal·lacions necessàries per a l'execució de les obres.
El Contractista informarà de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execució dels treballs a la Direcció de les Obres i els col·locarà sota la seva
custòdia.
També queda obligat al compliment del que estableixen les reglamentacions de
treball i disposicions reguladores de les Assegurances Socials i d'Accidents.
3.12 DESPESES
CONTRACTISTA

DE

CARÀCTER

GENERAL

A

CÀRREC

DEL

Seran a compte del Contractista les despeses que origini la comprovació del
replanteig general de les obres i els de replantejaments parcials de les mateixes;
els de construcció, remoció o retirada de tota classe d'instal·lacions i construccions
auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials; els de protecció de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants; els de neteja i evacuació, durant el termini de la seva utilització, de
desviaments provisionals d'accés a trams parcialment o totalment acabats la
construcció respongui a conveniència del Contractista; els de conservació durant
el termini de tota classe de desviaments prescrits en el Projecte i ordenats per la
Direcció de les Obres que no s'efectuïn aprofitant carreteres existents, col·locació
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i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de les obres; els de remoció de les instal·lacions, eines; materials i
neteja general de l'obra al seu acabament; els de muntatge, conservació i retirada
de les instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries
per a les obres, així com l'adquisició d'aquestes aigües i energia; els de retirada
dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de
manifest pels corresponents assaigs i proves; els d'instal·lació i conservació del
laboratori de peu d'obra; els de construcció de camins necessaris per a l'execució
de les obres, no inclosos en el pressupost.

3.14 SEGURETAT I SALUT

Igualment seran a compte del Contractista les diverses càrregues fiscals derivades
de les disposicions legals vigents i les que determini el corresponent Plec de
Clàusules administratives particulars, així com totes les despeses originades pels
assajos de materials i de control i proves d'execució de les obres i equips que
s'especifiquen en aquest Plec.

S'abonaran les unitats acabades i executades d'acord a les condicions establertes
en aquest Plec.

En els casos de resolució de contracte, qualsevol que sigui la causa que els motivi,
seran de compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, així
com els de la retirada dels mitjans auxiliars o dels elements no utilitzats en
l'execució de les obres.
3.13 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN
AQUEST PLEC
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi estipulat expressament
en aquest Plec de Prescripcions, i el que, sense apartar-se de la seva recta
interpretació, disposi per escrit la Direcció de les Obres.
En cas de sorgir unitats d'obra no previstes en el Projecte, l'execució es consideri
convenient o necessària, els nous preus es fixaran contradictòriament, amb
anterioritat a l'execució dels treballs a què dit preu es refereix. Aquests preus es
redactaran en la mesura possible, prenent com a base els que figuren en els
Quadres de Preus del Projecte.
En cas de no arribar a acord amb el Contractista s'aplicarà el que disposa el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El Contractista serà responsable del compliment de tota la legislació vigent en
matèria de seguretat i salut en el treball, així com de les especificacions particulars
exposades en el present Plec o en el corresponent Annex i en la Memòria.
3.15 MESURAMENT I ABONAMENT
Per al mesurament i abonament de les diferents unitats se seguirà l'especificat per
a cadascuna d'elles en els corresponents apartats del capítol IV del present Plec.

Quan els mesuraments realitzats superin les teòriques deduïdes dels plànols o
dels criteris especificats en el Projecte, no seran d'abonament el excessos
resultants, excepte autorització prèvia de la Direcció d'Obra. En cap cas
s'abonaran més de les unitats realment executades.
Les obres finalitzades s'abonaran segons els preus designats en el Quadre de
Preus número nº 1 del Projecte.
Quan a conseqüència de rescissió o per una altra causa fos necessari valorar
obres incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus nº 2 sense que pugui
pretendre la valoració de cada unitat fraccionada en forma definitiva i diferent.
En cap dels casos tindrà dret el Contractista a cap reclamació fundada en la
insuficiència de preus en els quadres o omissions de qualsevol dels elements que
constitueixen els preus referits.
3.16 OBRES DEFECTUOSES O MALAMENT EXECUTADES I DEMORA
Si alguna unitat d'obra no complís les prescripcions que per a la mateixa
s'estableixen en el present Plec, haurà de ser demolida i reconstruïda a costa del
Contractista, però, si encara amb menor qualitat que l'exigida resultés acceptable,
segons el parer de la Direcció de les Obres, es fixarà per aquesta el preu a abonar
per la mateixa en funció del grau de deficiència. El Contractista podrà optar per
acceptar la decisió d'aquella o atenir al que especifica al principi d'aquest article.
Quan se sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o de materials de qualitat
deficient, la Direcció de les Obres podrà ordenar l'obertura de cales corresponents,
sent de compte del Contractista totes les despeses d'obertura, assajos, etc., que
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s'originin de aquesta comprovació, en cas de confirmar l'existència d'aquests
defectes.
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries.
3.17 CONSERVACIÓ DE LES OBRES, RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
El Contractista queda compromès a conservar pel seu compte, fins que siguin
rebudes, totes les obres que integren el Contracte.
Transcorregut el termini d'execució i si les obres resultessin construïdes d'acord
amb les condicions estipulades i a satisfacció de la Propietat, aquesta ho
constatarà en un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent d'haver-se lliurat o realitzat l'objecte del contracte.

instruccions al contractista per a la deguda reparació del que s'ha construït,
concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la
conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del
termini de garantia.
Tot això s'ha de fer de manera que les zones afectades quedin completament
netes i en condicions estètiques d'acord amb la zona circumdant. La neteja final i
retirada d'instal·lacions es consideren incloses en el Contracte, i per tant la seva
realització no serà objecte de cap classe d'abonament.
3.18 OBLIGACIONS SOCIALS
El Contractista serà responsable del compliment de totes les obligacions vigents
sobre la seguretat en el treball, encaminades a garantir la seguretat dels obrers i
la bona marxa de les obres. Aquest compliment no excusa en cap cas la
responsabilitat del Contractista, i tot en el cas que subcontracti total o parcialment
el seu treball.
El Contractista té així mateix l'obligació de complir quant prescriu la Reglamentació
Nacional del Treball de les Indústries de la Construcció i Obres Públiques, i totes
les disposicions vigents o que en endavant es dictin de caràcter laboral i social.

Segons l'Art. 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic "Recepció i termini
de garantia", dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan
de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que
serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini
previst a l'article 216.4 d'aquesta Llei.

3.19 REVISIÓ DE PREUS

El mateix Art. 235 indica que el termini de garantia no podrà ser inferior a un any
excepte casos especials.

S’atendrà al que s’assenyala el Capítol V, article 221 i següents, del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de l'obra, d'ofici a instància del contractista, redactarà un informe
sobre l'estat de les obres. Si és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota
responsabilitat, llevat del que disposa l'article següent, i es procedirà a la devolució
o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s'escau, al pagament
de les obligacions pendents que haurà efectuar en el termini de seixanta dies. En
el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a
deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del que s'ha construït, durant el
termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes

Amb les característiques de termini d'aquesta obra (inferior a 12 mesos), no es
preveu revisió de preus.
3.20 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

3.21 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES
Abans de començar a les obres, la Direcció de les Obres, en presència del
Contractista, procedirà a efectuar la comprovació del replantejament.
Del resultat d'aquesta comprovació general s'aixecarà acta que subscriuran la
Direcció de les Obres i el Contractista. Aquest acta s'elevarà a la Superioritat per
a la seva aprovació i en ella constarà la conformitat entre el projecte i el terreny o
les variacions existents en el seu cas.
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El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, senyals i fites, i si
en el transcurs de les obres patissin deteriorament o destrucció seran al seu càrrec
les despeses de reposició i comprovació.
Les obres objecte del present Projecte, s'iniciaran l'endemà de la data de l'acta de
replanteig, començant a comptar el termini a partir d'aquesta data.
En el període comprès entre l'adjudicació definitiva i la de replanteig de les obres,
el Contractista posarà, sota la seva responsabilitat, procedir a l'organització
general de les mateixes, gestió de subministraments de materials i mitjans
auxiliars necessaris i, en general, a tots els tràmits previs necessaris perquè un
cop començada l'obra, no es vegi interrompuda per obstacles derivats d'una
deficient programació.
3.22 DESPESES DE REPLANTEIG I LIQUIDACIÓ
Seran de compte de l'adjudicatari de les obres, l'abonament de les despeses de
replanteig i liquidació de les mateixes, els imports no excediran de l'un i mig per
cent (1,5%), els de replanteig i de l'u per cent (1% ) els de liquidació, tot això referit
al pressupost de les obres i amb subjecció a les disposicions vigents.
3.23 INSPECCIÓ DE L’OBRA
L'execució de les obres es desenvoluparà, sense perjudici de les obligacions que
corresponen al Contractista, sota la direcció, inspecció i control de l'òrgan de
contractació, el qual podrà dictar les instruccions oportunes per al fidel compliment
del convingut.
3.24 ASSAJOS, CONTROL I VIGILÀNCIA
Els assajos i proves, tant de materials com d'unitats d'obra, seran realitzats per
laboratoris especialitzats en la matèria i reconeguts oficialment, que en el seu cas
podrien ser proposats pel contractista per a la seva acceptació per la Direcció de
les Obres, havent d'aportar tarifa de preus d'aquests laboratoris.
De les despeses d'assaig i control de materials serà a càrrec del Contractista fins
a un u per cent (1%) del Pressupost d'Execució Material, la resta de les despeses
per aquest capítol serà a càrrec de la Propietat.

recepció no atenua les obligacions d'esmenar o reposar que el Contractista
contreu, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables parcialment o
totalment en l'acta del reconeixement final, proves de recepció o termini de
garantia.
L'Administració ha de procedir per la seva banda, durant la realització dels treballs,
a l'execució de tots els assaigs de control que cregui necessaris per comprovar
que els materials subministrats o posats en obra responen a les condicions o
Prescripcions imposades.
3.25 CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS
3.25.1 Plecs generals
En general, són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions que
han de satisfer els materials, apareixen en les Instruccions, Plec de Condicions o
Normes Oficials que reglamenten la recepció, transport, manipulació o ús de cada
un dels materials que s'utilitzen en les obres d'aquest Projecte, sempre que no
s'oposin a les prescripcions particulars del present Plec.
3.25.2 Procedència dels materials
El Contractista proposarà al Director de les Obres les pedreres, graveres,
fàbriques, marques de productes elaborats i en general la procedència de tots els
materials que s'empren en les obres, per a la seva aprovació si escau, en l'entès
que l'acceptació en principi d'un material no serà obstacle per poder ser rebutjat
en el futur, si canviessin les seves característiques primitives. En cap cas es
procedirà a l'apilament i utilització en obra de materials de procedència no
aprovada.
3.25.3 Assajos
Les mostres de cada material que segons el parer del Director de les Obres,
necessiten ser assajades, seran subministrades pel Contractista al seu càrrec,
corrent així mateix al seu càrrec tots els assaigs de qualitat corresponents.
Aquests assajos es poden realitzar en el Laboratori d'Obra, en el cas de disposar
d'aquest, o bé, en cas contrari, es designaria el Laboratori Oficial que estimi oportú
el Director.

Els assajos o reconeixements verificats durant l'execució dels treballs, no tenen
altre caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. Per tant, l'admissió
de materials, peces o unitats d'obra en qualsevol forma que es realitzi abans de la
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3.25.4 Emmagatzematge

4. CAPÍTOL IV: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L’OBRA CIVIL

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que es garanteixi la seva correcta
conservació i de manera que es faciliti la seva inspecció en cas necessari.

4.1 OBRES PREPARATORIES I ACCESOS
4.1.1 Definició

3.25.5 Materials
En el capítol IV del plec s'especifiquen les propietats i característiques que han de
tenir els materials que hauran de ser utilitzats en l'obra. En cas que algun material
o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que
és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà de
complir la normativa tècnica vigent.

Aquesta partida comprèn la totalitat dels treballs preparatoris, obres auxiliars i
accessos necessaris per a l'execució dels treballs objecte del contracte, incloent
el manteniment de les instal·lacions i accessos fins a la recepció definitiva de
l'obra. Inclou també les previsions que s'han de prendre per a la preservació i
restauració del medi ambient local, durant la recepció definitiva dels treballs.
4.1.2 Obres preparatòries

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància
relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització
quedarà condicionada a l'aprovació del Director de les Obres, el qual pot
determinar les proves o assaigs de recepció que estan adequats a l'efecte .
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats
pel Director d'Obra, serà considerat com defectuós o, fins i tot, rebutjable.

La Contracta executarà els següents treballs preparatoris, d'acord amb els
programes de construcció aprovats:
1) Subministrament i transport al lloc de l'equip principal de construcció i de
totes les eines i estris requerits.
2) Muntatge d'instal·lacions per a la construcció.

En tot cas, els materials seran d'igual o millor qualitat que la que podria deduir-se
de la seva procedència, valoració o característiques, citades en algun document
del projecte, se subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram,
i el director podrà exigir el seu subministrament per signatura que ofereixi les
adequades garanties.
Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes
del Quadre de Preus nº 2, serviran només per al coneixement del cost d'aquests
materials reunits a peu d'obra, però per cap concepte tindran valor a efectes de
definir les proporcions de les barreges ni el volum necessari en aplec per
aconseguir la unitat d'aquesta executada l'obra.
El transport dels materials no serà objecte de mesurament i abonament
independent, ja que es considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats
d'obra qualsevol que sigui el punt de procedència dels materials i la distància de
transport.

3) Construcció d'oficines, tallers, magatzems i altres instal·lacions en cas de
ser necessàries per a la construcció.
4) Condicionament d'àrees d'emmagatzematge de
d'estacionament i àrees de disposició de deixalles.

materials,

àrees

5) Equipament de les instal·lacions provisionals amb els seus corresponents
serveis de: aigua potable, instal·lacions sanitàries, depuració d'aigües
negres, instal·lacions elèctriques, comunicacions i altres.
6) Retirada d'equips del lloc de treball un cop acabada la totalitat de l'obra.
El Contractista haurà de sotmetre a la Direcció de les Obres, per a la seva
aprovació, els possibles llocs d'ubicació de les instal·lacions provisionals amb les
seves corresponents plànols detallats, programa d'instal·lació, etc.
El Contractista haurà de subministrar a la Direcció de les Obres qualsevol pla o
informació addicional que aquesta consideri necessaris amb relació a les
instal·lacions i obres provisionals.
El Contractista serà responsable del subministrament d'energia, així com de la
instal·lació i manteniment del sistema de comunicacions.

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE DARNIUS BOADELLA I DELS DICS DE TANCAMENT MOLA
TRUNCADA I FANGOTS

13

Plec de Prescripcions Tècniques

Les deixalles provinents de les instal·lacions anteriorment descrites han de ser
disposats en les àrees d'abocador aprovades per la Direcció de les Obres.

Les perforadores hauran de garantir el diàmetre mínim exigit per a la col·locació
dels piezòmetres en els sondejos i per a les perforacions de drenatge indicades
en el Projecte.

4.1.3 Carreteres i accessos
El Contractista haurà de mantenir aquelles vies d'accés i interiors necessàries per
a la realització de les obres el traçat i característiques de secció s'han de sotmetre
a l'aprovació de la Direcció de les Obres.
L'execució d'aquestes mesures no afectarà el normal nivell de servei de les
carreteres de la zona. Així mateix el Contractista serà responsable de la reparació
dels danys que com a conseqüència de les obres es produeixin en aquelles.
4.1.4 Equips
El Contractista realitzarà el subministrament, transport i instal·lació en les àrees
aprovades, de tot l'equip, eines i estris requerits per a l'execució dels treballs
estipulats en el contracte. En finalitzar l'obra retirarà a càrrec l'equip utilitzat.
4.1.5 Perforacions

Tots els equips de perforació han de tenir capacitat per efectuar trepants en
qualsevol angle respecte a la vertical. La longitud màxima prevista per als trepants
és la indicada a Projecte. Tots els equips de perforació, de rotació o de trencat
percussió han de produir trepants llisos i uniformes, lliures d'irregularitats. No es
considera la necessitat d'intubació per inestabilitat del trepant.
El Contractista haurà de disposar de l'equip complet i suficient per dur a terme les
injeccions requerides en el Contracte. L'equip ha de ser capaç de barrejar, agitar
i mantenir les barreges en suspensió i de forçar-dins dels buits a través de les
connexions en forma contínua i a pressions constants fins a la màxima
especificada.
En general, les barreges que s'utilitzin per a les injeccions consistiran en lletades
amb proporcions variables d'aigua ciment i bentonita que fixarà la Direcció d'Obra.
4.1.6 Dret de pas

Les perforacions s'executaran en les seccions i amb la longitud, separació, adreça
i inclinació indicades en els Plànols de Projecte. Tant el nombre de perforacions
com els seus característiques, podran ser variades per la Direcció d'Obra, en cas
de qualsevol incidència que així ho aconsellés.
Tots els trepants es perforaran en les ubicacions mostrades en els Plànols o on
indiqui la Direcció d'Obra. Una tolerància màxima de 0,25 m. es permetrà a la
localització dels trepants. El pendent del trepant no es desviarà en més d'un grau
(1) sexagesimal que fa a la inclinació especificada en els plànols.
No es permetrà l'ocupació de greixos o lubricants en les barres de perforació, ni
l'ús de llots de perforació.
El Contractista haurà d'assegurar que disposa d'equip de perforacions, de
característiques i de rendiment suficients per executar els treballs descrits en
aquest article. El Contractista haurà mantenir els seus equips en les condicions
mecàniques adequades que permetin assegurar els terminis previstos. L'equip ha
de ser aprovat per la Direcció d'Obra. Amb aquest objectiu el Contractista ha de
subministrar, a la Direcció d'Obra, almenys quinze (15) dies abans de l'inici dels
treballs, una llista descriptiva de l'equip que pensa utilitzar, incloent model,
capacitat, edat, estat i qualsevol altra informació que es consideri pertinent.

El Contractista proveirà de pas continu i segur a les persones i vehicles que utilitzin
els camins per a la d'ampliació del sistema d'auscultació
Es prendran les mesures necessàries per evitar accidents, emprant senyals
adequades i a satisfacció de la Direcció de les Obres.
4.1.7 Reparació de danys
Durant el període de construcció el Contractista podrà utilitzar les àrees de treball
aprovades, carreteres i àrees d'estacionament existents i les que ell construeixi,
amb la condició que repari, tant durant el desenvolupament de l'obra, com en
finalitzar aquesta, els danys que s'ocasionen en aquestes carreteres, obres
annexes i en propietats privades, de manera que quedin a satisfacció de la
Direcció de les Obres.
4.1.8 Demolició d’obres temporals
El Contractista al finalitzar l'obra, haurà de demolir les obres temporals que la
Direcció de les Obres crea innecessàries i retirar tots els materials resultants als
llocs de rebuig o al lloc que indiqui aquesta.
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4.1.9 Restauració del medi ambient local
Tota la modificació o destrucció del paisatge natural com a conseqüència de
farcits, talls, desforestacions, edificacions desmantellades, etc., ha de ser
restaurat d'acord a un pla elaborat pel contractista i sotmès a la consideració de la
Direcció de les Obres, amb 60 dies d'anticipació a l'inici d'aquests treballs.
4.1.10 Mesurament i abonament
Els treballs inclosos en aquest apartat no seran, en general, d'abonament, excepte
quan així ho estipulen altres apartats del Plec o el pressupost. Aquestes despeses
necessaris es consideren inclosos en els preus de les diferents unitats d'obra, dins
el percentatge de costos indirectes.
4.2 MATERIALS

Si el període d'emmagatzematge d'un ciment és superior a un mes, abans de la
seva ocupació es comprovarà que les seves característiques continuen sent
adequades, realitzant assaig d'enduriment i el de resistència a flexotracció ia
compressió a tres i set dies sobre mostres representatives que inclogui terrossos
si s'haguessin format.
No s'utilitzaran les barreges de ciments de diferents procedències ni, si és
possible, barreges de diferents partides, encara que siguin de la mateixa
procedència.
4.2.2 Materials per a la injecció
AIGUA
L'aigua que es faci servir en la preparació de les barreges d'injeccions i dels
formigons complirà l'estipulat per a les aigües de pastat de formigó en la Norma
EHE-08.

4.2.1 Ciment
El ciment serà de la classe especificada en la Documentació Tècnica d'Obra, que
haurà estat elegit d'acord amb el Plec de condicions generals vigent, per a la
recepció de conglomerants hidràulics.
Si en algun cas faltés l'especificació de la classe de ciment, l'Enginyer dDrector de
l'obra decidirà el tipus, classe i categoria del ciment que s'ha d'utilitzar.
Cada lliurament de ciment en obra vindrà acompanyada del document de garantia
de la fàbrica, en el qual figurarà la seva designació, pel qual es garanteix que
compleix les prescripcions relatives a les característiques físiques i mecàniques i
la composició química establertes.

CIMENT
El ciment que s'empri en les mescles a injectar serà dels tipus inclosos en el "Plec
de prescripcions tècniques generals per a la recepció de Ciment" RC-07.
BENTONITA PER INJECCIONS
La bentonita que s'empri eventualment en la preparació de les mescles a injectar
serà del tipus FB11 de CECA o similar, havent de ser de gra molt fina i d'alta
plasticitat.
SORRA PER A INJECCIONS DE MORTERS

A la recepció es comprovarà que el ciment no arriba excessivament calent. Si es
transvasa mecànicament es recomana que la seva temperatura no excedeixi de
70 ° C. Si es descarrega a mà, la seva temperatura no e xcedirà de 40ºC (o de la
temperatura ambient més 5ºC, si aquesta resultarà més).
De no complir-se els límits esmentats, s'ha de comprovar que el ciment no
presenta tendència a experimentar fals enduriment.
El ciment ensacat s'emmagatzemarà en local ventilat, defensat de la intempèrie i
de la humitat del sòl i parets. El ciment a granel s'emmagatzemarà en sitges o
recipients que l'aïllin totalment de la humitat.

Per a les injeccions de morter, la sorra està constituïda per partícules dures i
resistents, exempta de terrossos d'argila i altres elements contaminants i tindrà la
granulometria adequada aquesta aplicació.
4.2.3 Aigua
Es podrà utilitzar tota aigua que sigui potable o estigui considerada com
acceptable per la pràctica; és a dir, que no s'hagi produït eflorescències,
esquerdes o pertorbacions en l'enduriment i resistència d'obres similars a les que
es projecten.
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4.2.4 Formigons

posada en obra i la necessitat que el formigó penetri fins als últims racons de
l'encofrat, embolicant completament les armadures , si s'escau.

Es contemplen els següents tipus de formigons i morters que es faran servir en
aquesta obra (pilars topogràfics, bases conjuntes de anivellació i col·limació, i
ancoratge dels pèndols):
•

HM-25

•

Morter sense retracció

Els formigons compliran les condicions exigides en la vigent instrucció del formigó
estructural (EHE-08) aprovada Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol.

Un cop establertes les dosificacions teòriques, i abans de col·locar-los en obra, es
realitzaran per a cada tipus de formigó a emprar els assajos previs i característics
assenyalats en la Instrucció EHE-08.
Tot i això, la dosificació del formigó proposta pel Contractista haurà de ser
aprovada per la Direcció de les Obres, aprovació que no eximeix al Contractista
del compliment de les condicions establertes en aquest Plec.
Fabricació del formigó

La norma europea EN 1504 normalitza les activitats de reparació amb formigons i
morters i proporciona un marc millorat per aconseguir reparacions correctes i
duradores.

La fabricació del formigó podrà fer-se per qualsevol dels procediments següents:
a)

Barreja mecànica d’obra

Els conglomerants hidràulics han de complir les condicions exigides en el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-08 i, així
mateix, les recomanacions i prescripcions contingudes en la vigent instrucció del
formigó.

La instal·lació de formigonat i els dispositius per a la dosificació dels diferents
materials hauran de ser aprovats per la Direcció de les Obres. Aquests dispositius
es contrastaran almenys un cop cada quinze dies.

Tipus i fabricació de formigons

La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja regular i íntima
dels components, proporcionant un formigó de color i consistència uniforme.

Per a la seva ocupació en les diferents parts de l'obra i d'acord amb la resistència
característica exigible als vint (28) dies en proveta cilíndrica de 15 x 30 cm.
Abans d'iniciar-se qualsevol obra s'estudiarà la seva fórmula de treball, que
assenyalarà exactament la quantitat de ciment a emprar, les classes i mides de
l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts en pes de ciment, àrid fi,
àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic d' barreja.
La dosificació mínima de ciment i el tipus a utilitzar seran els prescrits per la EHE08, i la fórmula de treball, assaigs i condició d'execució del formigó haurà es
sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obres.

Cadascun dels diferents mides d'àrid, així com el ciment es pesaran per separat,
i en fixar la quantitat d'aigua que s'ha d'afegir a la massa, serà imprescindible tenir
en compte la que contingui l'àrid fi, i, eventualment, la resta dels àrids.
Com a norma general, els productes d'addició, excepte els colorants, que solen
incorporar-se directament als embulls, s'afegiran a la barreja dissolts en una part
de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la distribució
uniforme del producte en el formigó. No s'han d'utilitzar ciments de diferent tipus o
partida en una mateixa pastada. El període de batut serà el necessari per
aconseguir una mescla íntima i homogènia de la massa, sense disgregació,
d'acord amb les especificacions del fabricant de la formigonera.

Les corbes granulomètriques dels àrids es comprovaran per a les diferents
qualitats de formigó, cada vegada que variï la seva procedència, quan se suposi
que la proporció d'àrid fi augmenta, o la qualitat del material variï d'alguna manera.

Abans de tornar a carregar de nou la formigonera, es buidarà totalment el seu
contingut.

La relació aigua / ciment es fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el
seu valor, tenint en compte la resistència exigida, docilitat, lligam, mètode de

No es permetrà tornar a pastar, en cap cas, formigons que hagin forjat parcialment
encara que s'afegeixin noves quantitats d'aigua, ciment o àrids.
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Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts (30 minuts), es
netejarà perfectament abans de tornar a abocar materials en ella. Aquesta
operació es farà també quan es canviï de tipus o partida de ciment
b)

Qualsevol que sigui la forma de transport, s'han de complir les condicions
següents:
•

No haurà de transcórrer molt de temps entre el pastat i la posada en obra
del formigó. Aquest interval no serà superior a una hora.

•

Durant el transport no hauran de segregar els àrids gruixuts, el que

Barrera mecànica en camions

El camió mesclador podrà ser de tipus tancat amb tambor giratori o de tipus obert
proveït de paletes.
En qualsevol cas, serà capaç de proporcionar mescles uniformes i de descarregar
el seu contingut sense que es produeixin segregacions.
La velocitat de barreja de les mescladores de tambor giratori serà superior a 4 rpm
i la velocitat de funcionament de les paletes de les mescladores obertes no serà
inferior a 4 rpm ni superior a 16 rpm.
La velocitat d'agitació, per a ambdós tipus de barreja, no serà inferior a 2 rpm ni
superior a 6 rpm.
La capacitat del mesclador serà fixada pel fabricant i el volum de la mescla en cap
cas serà superior al 60% d'aquesta capacitat, si s'utilitza com a mesclador, ni
superior al 80% si es fa servir com a element de transport amb agitació.
La descàrrega del formigó en obra s'ha de fer dins de l'hora i mitja que segueix a
la introducció del ciment en la barreja. Aquest període de temps haurà de reduirse si la temperatura ambient es puja o hi ha circumstàncies que contribueixin a un
enduriment ràpid del formigó. El lliurament del formigó s'ha de regular de manera
que la seva posada en obra s'efectuï d'una manera contínua, i per tant els intervals
de lliurament de pasterades destinats a obres iniciades no han de ser tan amplis
com per permetre un enduriment del formigó col·locat, i en cap cas excediran dels
30 minuts.

provocaria en el formigó pèrdues d'homogeneïtat i resistència.
•

S'ha d'evitar, en la mesura possible, que el formigó s'assequi durant el
transport.

•

Com les característiques de la massa varien del principi al final de cada
descàrrega de la pastadora, no és convenient dividir una mateixa pastada
en diferents recipients per al seu transport.

Posta a obra del formigó
L'abocament i col·locació del formigó s'han d'efectuar de manera que no es
produeixi la disgregació de la barreja. El perill de disgregació serà més gran, en
general, com més gruixut sigui l'àrid i més discontínua seva granulometria, sent
les seves conseqüències pitjors com menor és la secció de l'element que es
formigona. S'ha de tenir en compte:
•

L'abocament no ha d'efectuar-des de gran alçada (dos metres com a
màxim en caiguda lliure),procurant que la seva direcció sigui vertical i
evitant desplaçaments horitzontals de la massa. El formigó ha d'anar dirigit
durant l'abocament, mitjançant canaleta o altres dispositius que impedeixin
el seu xoc lliure contra l'encofrat o les armadures.

•

La col·locació s'efectuarà per capes o tongades horitzontals d'espessor
inferior al que permeti una bona compactació de la massa (en general, de
20 a 30 cm., sense superar els 60 cm). Les diferents capes es consolidaran
successivament, "cosint" cadascuna a l'anterior amb el mitjà de
compactació que s'empri, sense que transcorri molt de temps entre capes
per evitar que la massa s'assequi o comenci a forjar.

•

No es llançarà el formigó amb pala a gran distància, ni es distribuirà amb
rastells per no disgregar, ni se li farà avançar més d'un metre dins dels
encofrats.

•

En les peces molt armades, i en general, quan les condicions de col·locació
siguin difícils pot ser convenient, per evitar cuqueres i falta d'adherència
amb les armadures, col·locar primer una capa de dos o tres centímetres

Les operacions de barreja en els mescladors sobre camió començaran dintre dels
trenta minuts que segueixen a la incorporació del ciment als àrids.
En qualsevol cas els camions mescladors hauran de lliurar amb cada pastada un
full especificant l'hora en què van ser carregats, l'hora límit d'ús del formigó i el
tipus de formigó servit.
Transport del formigó
El transport del formigó, des de la pastadora fins el tall de col·locació, podrà ferse per múltiples procediments; galledes, camions, canaletes, etc.
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del mateix formigó però exempt de l'àrid gruixut, abocant immediatament
després el formigó ordinari.
•

En el formigonat de superfícies inclinades, el formigó fresc té tendència a
córrer o lliscar cap avall, especialment sota l'efecte de la vibració. Si el gruix
de la capa i el pendent són grans, cal utilitzar un encofrat superior. En cas
contrari, pot formigonar sense aquest contra encofrat, col·locant el formigó
de baix a dalt, per rosques el volum i distància a la part ja compactada
s'han de calcular de manera que el formigó ocupi el seu lloc definitiu
després d'una curta acció del vibrador.

Formigonat en temps calorós
No haurà de formigonar per sobre dels 40ºC si es tracta d'elements de molta
superfície (paviments, lloses, soleres, etc.). En les proximitats d'aquestes
temperatures convindrà regar contínuament els encofrats i superfícies exposades
de formigó.
Per reduir la temperatura de la massa es podrà recórrer a l'ús d'aigua freda.
S'han de prendre totes les mesures necessàries per reduir al màxim la
temperatura inicial del formigó fresc, com protegir del sol el ciment i els àrids.

Vibrat del formigó
S'utilitzaran vibradors interns d'agulla. La freqüència de vibració estarà compresa
entre 6.000 i 10.000 cicles per minut. L'agulla haurà de disposar-verticalment a la
massa del formigó, introduint-la en cada tongada fins que la punta penetri a la
capa inferior, tenint cura d'evitar el contacte amb les armadures que hi hagi, la
vibració podria separar-les de la massa del formigó. L'agulla no haurà de desplaçar
horitzontalment durant el seu treball i ha de retirar-se amb lentitud, perquè el buit
que crea al seu voltant es tanqui del tot.
La separació entre els diferents punts d'immersió del vibrador depèn del seu radi
d'acció, i ha de ser de l'ordre de vegada i mitja aquest; normalment, la separació
òptima oscil·la entre 40 i 60 cm. És preferible vibrar en molts punts durant poc
temps, que en pocs durant més temps, de tal manera que es produeixi en tota la
superfície de la massa vibrada, una humectació brillant.
Formigonat en temps fred o plujós
Es suspendrà el formigonat aquells dies en què la temperatura a les 9 del matí
(hora solar), sigui inferior a 4ºC.
En cas que es produïssin temperatures d'aquest ordre, sent imprescindible
continuar el formigonat, es podran prendre les següents precaucions.
•

Escalfar l'aigua de pastat.

•

Protegir les superfícies formigonades mitjançant sacs.

•

Perllongar el curat durant el major temps possible.

•

Es consideren com a dies no aptes per a la col·locació de formigó aquells
en que la precipitació sigui superior a 5 mm.

En temps calorós, es protegiran de l'acció directa dels raigs del sol les superfícies
de formigó acabat de col·locar, per això s'utilitzaran lones, arpilleres, o qualsevol
altre dispositiu que segons el parer de la Direcció de les Obres resulti eficaç.
Curat del formigó
Per la influència decisiva que tenen les operacions de curat del formigó en la seva
resistència, es posarà especial atenció a aquesta fase de construcció.
Qualsevol defecte que es pogués produir a conseqüència del curat, serà reparat
per compte del Contractista. Si fos necessària la demolició i posterior reposició,
aquestes operacions també, seran per compte del Contractista.
El període de curat mínim serà de set dies, augmentant a quinze dies quan es
tracti d'elements de formigó en massa, o quan així ho ordeni la Direcció de les
Obres.
Durant aquest primer període d'enduriment, es mantindrà la humitat del formigó i
s'evitarà l'aplicació de càrregues estàtiques que puguin provocar el seu fissuració.
L'aigua que hagi d'utilitzar-se per a qualsevol de les operacions de curat, ha de
complir les condicions que se li exigeixen en el present Plec.
En els formigons en massa en elements de gran dimensió es preveuran els mitjans
de refrigeració i control de temperatura perquè la temperatura no superi en 10ºC
a l'ambient del lloc.
Les canonades que s'utilitzin per al reg del formigó seran preferentment mànegues
de goma, proscrivint-se la canonada de ferro si no és galvanitzada. Així mateix es
prohibeix l'ús de canonades que puguin fer que l'aigua contingui substàncies
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nocives per a l'enduriment, resistència i bon aspecte del formigó. La temperatura
de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads
(20ºC) a la del formigó.
Formigonat en temps calorós
Les juntes podran ser de formigonat, contracció i dilatació, havent de complir
l'especificat en els plànols i en el present Plec, i les instruccions de la Direcció de
les Obres.
Es tindrà cura de que les juntes creades per les interrupcions del formigonat
quedin normals a la direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus
efectes siguin menys perjudicials. Quan siguin de témer els efectes deguts a la
retracció, es deixaran les juntes obertes durant algun temps perquè les masses
contigües puguin deformar-se lliurement. L'ample de tals juntes haurà de ser el
necessari perquè, al seu dia, puguin formigonar correctament.

En qualsevol cas, s'estableix un valor mínim n = 6, per trencar 2 provetes a 3 dies,
2 a 7 i 2 a 28 dies. La resistència característica als 3 dies ha de superar el 50% de
l'exigida a 28 dies, i la de 7 dies el 70%. La Direcció de les Obres podrà rebutjar
els formigons que no compleixin això, tot i que compleixin amb la resistència
exigida a 28 dies. Els formigons amb additius han de complir les condicions de
resistència exigida a 28 dies. Els formigons amb additius han de complir les
condicions de resistència als 100 dies.
4.2.5 Armadures d'acer
Definició
Les armadures d'acer són el conjunt de barres d'acer que es col·locaran a l'interior
de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços a què està
sotmès.
Materials i Qualitat

A l'interrompre el formigonat, ni que sigui per termini menor d'una hora, es deixarà
la superfície terminal el més irregular possible, cobrint-la de sacs humits per
protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de reprendre el formigonat es netejarà
la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la lletada superficial
deixant els àrids al descobert; per a això, s'utilitzarà un raig de sorra o raspall de
filferro, segons que el formigó es trobi ja endurit o estigui fresc encara, podent
emprar-se també, en aquest últim cas, un raig d'aigua iaire. Expressament es
prohibeix l'ús de productes corrosius en la neteja de juntes.
Realitzada l'operació de neteja, s'abocarà una capa fina de beurada abans d'afegir
el nou formigó.
Toleràncies
Les toleràncies de l'acabat han de ser mil·limètriques, i la de les superfícies
mullades serà tal que la rugositat final obtinguda sigui equivalent d'un nombre de
Manning de 0,014 o inferior.
Assajos
Es realitzaran els assajos de control del nivell indicat en els plànols, d'acord amb
l'article corresponent de la Instrucció EHE. Els valors de les magnituds n i N
assenyalats en aquest article han de ser establerts per la Direcció de les Obres.

L'acer especial a emprar en armadures complirà les condicions exigides en la
Instrucció EHE-08, sent del tipus B 500 S.
La qualitat de les barres s'adaptarà a les prescripcions de la Instrucció esmentada
anteriorment.
Transport i emmagatzematge
Per al transport d'acers de diàmetres fins d = 10 mm. Es poden utilitzar rotllos d'un
diàmetre mínim interior de 50 d. Els acers amb diàmetre superior a 10 mm. Es
subministraran sense curvatura alguna, o bé doblades ja en la forma precisa per
a la seva col·locació.
Les barres d'acer especial s'emmagatzemaran de manera que no estiguin
exposades a una oxidació excessiva ni puguin tacar-se de greix, olis o substàncies
anàlogues que perjudiquin la seva adherència al formigó. D'altra banda, les barres
s'emmagatzemaran ordenades per diàmetres a fi d'evitar confusions en la seva
ocupació.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els Plànols i
Prescripcions Tècniques Particulars.
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Execució de les obres

construcció de caixetins, forats, entalladures , control de temperatura, refrigeració,
curat, etc.

La preparació, execució i col·locació de les armadures en obra compliran les
condicions exigides en la Instrucció EHE-08.
Les barres s'han de distribuir de manera que el nombre de connexions sigui mínim,
i en qualsevol cas el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les Obres
dels corresponents plànols d'especejament.

Els formigons i morters executats es mesuraran i abonaran per separat segons el
tipus de formigó utilitzat, indicat en cada cas als plànols, o per la Direcció d'Obra.
Qualsevol defecte del formigó serà reparat per compte del Contractista, si la
reparació no fos suficient, segons el parer de la Direcció de l'Obra, es demoliria
per a la posterior reposició, no abonant-se quantitat per aquestes operacions.

El recobriment nominal de les armadures serà de 35 mm.
En cas de tractar les superfícies vistes del formigó per buixardat o per cisellat, el
recobriment de l'armadura s'augmentarà en 1 cm. Aquest augment es realitzarà
en el gruix de formigó sense variar la disposició de l'armadura.
Els espaiadors entre les armadures i els encofrats seran de formigó prou resistent,
amb filferro de lligam encastat en ell, o bé d'un altre material adequat. les mostres
dels mateixos se sotmetran a l'aprovació de la Direcció de les Obres abans de la
seva utilització, i el seu cost s'inclou en els preus unitaris de l'armadura.

S'abonaran als preus establerts per als formigons i morters inclosos en les partides
compreses en el Quadre de Preus nº 1, que inclouen totes les operacions
indicades.
Quan els mesuraments realitzats superin les teòriques deduïdes dels plànols o
dels criteris especificats en el Projecte, no seran d'abonament els excessos
resultants, excepte autorització prèvia de la Direcció d'Obra. En cap cas
s'abonaran més de les unitats realment executades.
4.3 MILLORA DE LA XARXA GEODÉSICA (ANIVELLACIÓ I COL·LIMACIÓ)

En encreuament de ferros i zones crítiques, es prepararan amb antelació plànols
exactes a escala de les armadures i dels diferents rodons que s'entrecreuen.
La Direcció de les Obres examinarà l'armadura i donarà la seva aprovació, per
escrit, abans que es procedeixi al formigonat.
Quan les armadures a emprar excedeixin en longitud a les normals del mercat, el
Contractista estarà autoritzat a soldar els ferros al màxim, i haurà de presentar
oportunament la modificació corresponent al pla d'armadures. Els mètodes de
soldadura hauran de ser aprovats prèviament per la Direcció de les Obres.

4.3.1 Definició
Per les condicions geomètriques de la presa de Darnius Boadella que presenta
una definició de planta recta, es pot utilitzar la col·limació directa amb mires de
punteria mòbils per als punts de control, i fixa per a la referència. Els punts de
control se situarien en la coronació de la presa mitjançant bases de col·limació
amb tapa reforçada per al trànsit rodat. Es col·locarien 15 punts de control, un per
cada bloc de formigó.
En el cas de la presa de Darnius Boadella implicaria la implantació de dos noves
fites topogràfic amb centrat forçós per l'estació i la referència de col·limació.

Assajos
Es faran els assajos de control corresponents al nivell "normal" d'acord amb la
Instrucció EHE-08 excepte quan els Plans indiquin el contrari.
4.2.6 Mesuraments i abonaments
Es mesurarà per metres cúbics (m3) col·locats, amb les limitacions indicades en
els plànols. Es consideren incloses en els preus d'abonament totes les operacions
necessàries per a l'execució de les obres de formigó, com ara dosificació d'àrids,
de ciment, additius, fabricació i transport de les mescles, posada en obra,

A més es proposa una nova alineació de col·limació i anivellament en la coronació
de la presa, en coincidència amb l'eix de la calçada, i en el centre de cada bloc.
En els blocs B-9, B-10 i B-11 no s'ha considerat recomanable la instal·lació de
bases conjuntes d'anivellament i col·limació al centre de cada bloc, atès que
aquests blocs corresponen amb el sobreeixidor.
L'alineació en el dic de Fangots es realitzarà amb el pilar existent en les proximitats
de l'oficina (BT-3), i un altre nou pilar aigües avall de la presa en marge dreta a
l'entorn del vial.
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4.3.2 Execució de les obres

4.4 AMPLIACIÓ DE LA XARXA SÍSMICA

Per a la instal·lació de les bases d'estacionament del teodolit, serà precís realitzar,
en el terreny natural i un cop replantejat topogràficament el lloc, la construcció d'un
pilar de formigó armat sobre sabata de formigó ancorada al terreny.

4.4.1 Definició

Primer s'han de muntar les fites, ben executats on la correcta fonamentació és
fonamental, deixant les arrencades per l'armadura del pilar, el qual s'ha de portar
un tub exterior per a protecció tèrmica que deixi una càmera d'aire de 25 mm com
a mínim.
A la part superior del pilar es col·locarà una placa de centrat forçós, que s'haurà
de anivellar i garantir la seva planicitat perquè durant l'estacionament de l'equip de
lectura (teodolit o estació) assenteix correctament i es pugui anivellar i garantir la
seva immobilitat.
El pilar disposarà d'una tapa superior així com de protecció mecànica contra cops
de vehicles.
En els pilars que estiguin en zona de trànsit de vehicles o puguin ser susceptibles
de ser danyats per algun impacte, es disposarà de protecció mecànica en tot el
seu perímetre.
Un cop realitzats els pilars, amb ajuda d'un teodolit o estació, es replantegessin
les arquetes en els eixos del camí de coronació. Per poder encastar les bases
combinades de col·limació i anivellament es piquessin els corresponents buits,
amb dimensions aproximades 300 x 300 x 150 mm.
Tant el punt d'anivellament com la base de suport de l'equip de col·limació s'han
de fixar fermament a la coronació de la presa, mitjançant ancoratge químic i perns
de la longitud necessària. El punt d'anivellament tindrà una circumferència lliure
de 100 mm per poder col·locar la mira d'anivellament correctament, i la base
d'anivellament haurà d'estar a la profunditat que permeti col·locar l'equip de
col·limació i que el calibre i cargol de desplaçament siguin visibles i operatives.
4.3.3 Mesurament i abonament
S'abonaran per unitats, realment col·locades comprenent els preus, el
subministrament, transport i instal·lació de tots els elements que el componen,
d'acord amb els preus corresponents del Quadre de Preus nº 1.

La presa de Darnius Bodaella, segons la Norma de construcció sismoresistent
NCSE-02, està classificada d'importància especial (al tractar-se de gran presa de
categoria A), ia més es troba en una zona amb una acceleració sísmica bàsica
superior als ab / g = 0,04, en concret és de 0,09 g.
4.4.2 Execució de les obres e instal lació
Es s'ancoressin a paret lateral de la galeria o daus de formigó en terreny les
estacions sísmiques, mitjançant cargols de fixació ancorats en el formigó,
d'aquesta manera s'assegura l'acoblament de l'instrument a l'estructura.
La col·locació de la instrumentació és molt important, ja que l'objectiu principal és
que la base a on es col·locarà l'instrument de registre segueixi el més fidelment
possible els moviments de terra o roca durant l'ocurrència d'un sisme.
El cablejat de les estacions sísmiques allotjades a l'interior de la presa es graparà
en les parets laterals sobre rejiband fins connectar al logger que al seu torn estarà
connectat per fibra òptica (FO) al programari de control. La canalització exterior
de l'estació sísmica "mestra" o de referència, situada a l'interior del recinte de
l'estació meteorològica, serà a canalització soterrada, dos tubs de 60 mm, amb
arquets cada 25m.
4.4.3 Característiques
Per al control d'acceleracions sísmiques l'equip de mesura consistirà en estacions
sísmiques, amb les següents característiques:
-

Rang de temp.de funcionament: -20 ° C fins a 50 ° C

-

Humitat: 0 - 100% d'humitat relativa sense condensació

-

Alimentació (externa amb convertidor AC / DC): 100-240 V AC, 50-60 Hz

-

Bateria interna: 12 V, 12 Ah

-

Consum: 4 W (amb bateria carregada), 25 W (AC max. I bateria en càrrega)

-

Autonomia bateria: 40 hores

-

Màxim nombre de MR3000DMS en xarxa: 32

-

Sincronització en xarxa LAN: 1 ms amb protocol NTP
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-

Control remot: VPN, DDNS

4.4.4 Mesurament i abonament
Les estacions sísmiques es mesuraran per unitats instal·lades i s'abonarà als
preus establerts en el Quadre de preus nº 1.
4.5 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS
4.5.1 Definició

Després es portarà el fil d'acer fins a la base superior, on es col·locarà la caldereria
del pèndol (es manté l'existent), omplint el dipòsit superior d'aigua i comprovant la
tensió del fil i que el flotador queda lliure i sense aigua al seu interior .
Seguidament es realitzarà la neteja dels talls, i es procedirà al tractament dels
residus generats en l'obra segons legislació vigent.
Finalment es procedirà al desmuntatge de l'obra.
4.5.3 Característiques

En la presa de Darnius Boadella els ancoratges dels pèndols invertits estan
ancorats únicament entre 3 i 4 m per sota de la solera de la galeria a la cota 113.
per tant, els moviments obtinguts amb ells han de considerar relatius. Aquests
ancoratges Haurien fixar-se com a mínim entre 13 i 15 m de profunditat del
contacte presa-fonament.
Per a resoldre aquesta situació, es va establir les especificacions per re perforar l'
sonda del pèndol actual i col·locar l'ancoratge a la roca.
4.5.2 Execució de les obres e instal lació
Primerament es col·locarà la maquinària en obra, i es realitzaran les instal·lacions
d'electricitat i aigua, en cada ubicació es replantarà i emboquillarà.
Les perforacions és realitzaran a rotació amb Extracció contínua de testimoni,
mediant corona de diamant en diàmetre 200 mm amb recuperació de testimoni,
sempre i quan sigui possible ja que es desconeix si hi ha un anterior trepant amb
un fil perdut d'un anterior ancoratge.
Les testimonis s'emmagatzemarà en caixes numerades ordenadament en la
galeria.
Es realitzarà el trepant comprovant verticalitat cada 2-3 m, amb diàmetre 200 mm
que es podrà recréixer fins a 300 mm si la verticalitat final no permet disposar
d'una el·lipse lliure de 100 mm mínim en cada eix.
Després de l'execució del trepant es replantejarà la verticalitat, i si compleix
s'injectarà l'ancoratge mitjançant beurada de ciment.

Les característiques dels pèndols:
-

Rangs: X = ±25 mm, Y = ±50 mm

-

Resolució: 0.01 mm

-

Repetibilitat: ±0.1mm

-

Precisió: ±0.1mm

-

Humitat: 0 - 100% d'humitat relativa sense condensació

-

Rang de temp.de funcionament: -15°C +60°C

4.5.4 Mesurament i abonament
S'abonaran per unitats, realment col·locades comprenent els preus, el
subministrament, transport i instal·lació de tots els elements que el componen
segons el Quadre de preus nº 1.
4.6 XARXA DE PIEZOMETRIA
4.6.1 Definició
S'instal·larà un piezòmetre de corda vibrant en el centre de cada bloc, separat de
la xarxa de drenatge. En els blocs centrals es col·locaran diversos en ventall.
Els piezòmetres aprofundiran 10 m més enllà del contacte formigó-roca. S'inclourà
la recuperació de testimonis i caixes parafinades, i inspecció amb càmera de
l'interior de la perforació per localitzar les vies d'aigua existents.
En el dic de Fangots, es dissenyarà una xarxa piezomètrica, a partir dels plànols
de perfils, on aparegui la xarxa de drenatge i nucli d'argila. Es disposaran dues
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piezòmetres de corda vibrant en la galeria del vial, aigües avall de la pantalla
d'argila.
4.6.2 Materials
Per al control de supressions es proposen sensors de corda vibrant instal·lats en
el contacte formigó-roca, amb les següents característiques:
-

Material cos: acer inoxidable

-

Rangs: 0 - 170 kPa hastat 0 - 5.0 MPa

-

Sensibilitat: 0,025% FS

-

Linearitat (Incloent histèresi): <0,4% FS

-

Precisió total: <± 0.25% FS

-

Rang típic de freqüència: 2250 - 3000 Hz

-

Deriva tèrmica zero: 0.01 ÷ 0,03% FS / ºC

-

Insolació elèctrica: <50 MΩ

-

Rang de temp.de funcionament: -20 fins +80 ° C

Les lectures dels piezòmetres es realitzaran per mitjà d'una unitat de mesura
portàtil amb les següents característiques:
-

Continguda en caixa estanca i robusta, amb funda de protecció.

-

Frontal serigrafia amb display de 5 dígits, borns de connexió del cable,
polsador d'encès i testimoni de càrrega de bateria.

-

Alimentació per bateria de plom recarregable, de gran autonomia i amb
carregador incorporat a la caixa.

-

Selector de freqüències entre 1000, 2000 i 3000 Hz.

-

Temperatura de treball: de -5º a 60º C.

-

Resolució: 0,1 µs.

4.6.3 Execució de les obres
Per a la instal·lació dels piezòmetres de corda vibrant serà necessari executar una
sèrie de perforacions en les seccions ja indicades, des de les tres galeries de la
presa.

Primerament es col·locarà la maquinària en obra, i es realitzaran les instal·lacions
d'electricitat i aigua, en cada ubicació es replantarà i emboquillarà. Els trepants o
sondejos es realitzaran amb recuperació de testimoni i s'emmagatzemarà en
caixes numerades. Es durà a terme una inspecció del sondeig amb càmera de
CCTV.
La instal·lació es realitzarà mitjançant un sondeig que baixi 10 ms per sota del
contacte, on s'instal·larà el piezòmetre amb un filtre de sorra de 30-50 cms. Per
segellar el piezòmetre i garantir que les lectures de l'equip siguin subpressions en
el contacte, es realitzarà un tap sobre el filtre de sorra amb ciment, de 0,5-1 m, per
garantir que la pressió que subministra l'equip procedeix del punt d'instal·lació (a
10 m del contacte) i no d'un filtració en una cota superior en el sondeig. Per sobre
del tap el sondeig s'injectarà amb ciment o bentonita en tota la longitud.
4.6.4 Instal lació
Un cop posats els equips en obra, es realitzarà una lectura en el punt d'instal·lació,
a la galeria, que es prendrà com a mesura origen. Aquesta lectura es realitzarà en
el moment de la instal·lació, realitzant-se una mesura inicial i una altra després de
15 minuts per comprovar l'estabilitat de la mateixa. En cas que la mesura no sigui
estable, s'esperarà a l'estabilització de la mateixa. Aquesta lectura es farà amb el
sensor a pressió atmosfèrica, sense càrrega.
Després de la presa de la lectura inicial es procedirà a la col·locació del sensor en
el punt de lectura, per a això s'introdueix el sensor per la boca del trepant fins que
arribi al final del mateix, aixecant 30cm. S'omplirà amb sorra filtrant fins assegurar
que l'equip ha quedat encastat.
A continuació es segella el trepant, amb una solució de bentonita i una vegada
seca, s'omple tota la longitud del trepant amb una barreja de beurada de ciment
en proporció 0.5: 1.
En finalitzar el farciment del trepant, el cable del transductor s'introdueix en un tub
flexible de PVC, diàmetre 20, grapat pel parament fins a la caixa d'interconnexió a
la paret lateral, al costat del trepant. D'aquesta caixa partiran cables que seran
grapats per la galeria sobre Rejiband fins a la central de lectura. Això protegeix el
cable de talls i rascades.
El cable serà de la suficient longitud per arribar fins a la central de lectura manual,
situada a la galeria inferior. Aquesta caixa de lectura, estarà constituïda per un
armari de PRFV amb IP66, dotat d'un panell frontal amb commutadors ON-MON i
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connexions per a la caixa de lectura. En aquesta caixa es centralitzen tots els
piezòmetres de la presa, i cada commutador correspondrà a un instrument.

Les fixacions als parets laterals es realitzaran mitjançant ancoratge mecànic tipus
Hilti d'acer inoxidable.

4.6.5 Mesuraments i abonaments

La junta es cobrirà amb un teulat de protecció per evitar filtracions sobre la junta.

Els piezòmetres de corda vibrant es mesuraran per unitats instal·lades, deduïdes
dels plànols de construcció i s'abonarà als preus establerts en el Quadre de preus
nº 1.

Els cables es graparan a la galeria sobre Rejiband fins a arribar directament a
l'automatització.
4.7.4 Mesurament i abonament

4.7 INSTAL·LACIÓ DE SENSORS DE DESPLAÇAMENT EN JUNTES
TRIDIMENSIONALS
4.7.1 Definició
Per a l'automatització de les juntes s'ha decidit instal·lar sensors de tecnologia de
corda vibrant, per la seva robustesa, fiabilitat i resistència a les sobretensions. Per
realitzar la instal·lació d'aquests sensors en les juntes seleccionades s'hauran
d'instal·lar les ferramentes necessaris en les juntes, realitzats en acer inoxidable,
de forma precisa per tal de mantenir la ortogonalitat amb la junta i paral·lel al pla
vertical que descriuen els blocs, per que el moviment que proporcioni el sensor no
tingui component de lliscament o cisallament.
4.7.2 Materials
Per al control de moviments de blocs és s'instal·laran mesuradors de juntes
mitjançant sensors de corda vibrant i els Seves característiques són:

S'abonaran per unitats, realment col·locades comprenent els preus, el
subministrament, transport i instal·lació de tots els elements que el componen
establerts en el Quadre de preus nº 1.
S'entendrà inclòs a més tot el programari i maquinari necessari per al seu correcte
funcionament, sempre que no s'hagi especificat unitat d'obra expressa.
4.8 AUTOMATITZACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA
4.8.1 Definició
Es dissenyarà d'un sistema d'automatització, actualitzant l'actual i incorporant
nous equips de la xarxa de piezometria, i s'automatitzaran els dispositius
indicadors de l'Escenari 0 del Pla d'Emergència de Darnius Boadella
(telecoordinòmetres en pèndols i mesuradors de juntes tridimensionals).
4.8.2 Materials

-

Material cos: acer inoxidable

-

Rangs 0 - 25 mm

-

Precisió: <± 0,50% FS

•

Llum interior amb encesa automàtica mitjançant sensor d'obertura

-

Resolució: 0,02% FS

•

Presa auxiliar 230V

-

Rang típic de freqüència: 1500 - 2800 Hz

•

Bornes de lectura

-

Rang de temp.de funcionament: -20 ° C + 80 ° C

•

Commutadors ON-MON per a cada un dels instruments

Armari de lectura que disposarà de:

4.7.3 Execució de les obres i instal lació
Per a la instal·lació dels mesuradors de juntes de corda vibrant es posarà especial
cura en mantenir l'ortogonalitat amb la junta i que el transductor quedi paral·lel al
pla de la paret lateral de la galeria.

A més s'instal·larà un equip d'adquisició de dades, complementari amb el
hardware i software existent a les oficines de l'ACA
4.8.3 Instal lació
Es durà FO des de l'oficina de presa fins a la galeria G1 on troba l'actual
automatització. Es canviarà el logger existent per un Cr6 de Campbell Scientific,
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compatible amb el sistema de transmissió i supervisió de l’Agència Catalana de
l'Aigua, i es duran a aquest armari els senyals de la nova instrumentació passant
els cables i mànegues per la canalització existent , on la troba, i col·locant Rejiband
on sigui necessari.
Totes les mànegues de la nova instrumentació seran Directes de l'equip a l'armari,
sense entroncaments ni unions. Les mànegues entressin als armaris per la part
inferior, mitjançant un premsaestopes que garantirà que es manté el grau IP i
seran apantallades.
Les mànegues es remataran dins de l'armari mitjançant funda termoretràctil de 3
cm en el punt on es talli la funda, col·locant punteres en tots els fils per a la
connexió a les borns. Totes les mànegues i fils aniran etiquetats correctament
segons els plànols d'enginyeria elèctrica.
4.8.4 Mesuraments i abonaments
L'armari de lectura mesurarà per unitat instal·lada i s'abonarà als preus establerts
en el Quadre de preus nº 1.
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BANC DE PREUS UTILIZAT
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1. BANC DE PREUS UTILIZAT
Per elaborar aquests pressupostos, donada l'especificitat d'algunes partides, s'ha consultat
amb fabricants i cases especialitzades.
Així mateix s'ha recorregut a els bancs de preus habitualment utilitzats en aquest tipus de
projectes a fi d'obtenir els preus de materials i partides generals. El banc de preus
fonamentalment consultat és l'editat pel ITEC (Base de Preus del Banc BEDEC,
https://metabase.itec.cat/vide/és/BEDEC/, consulta realitzada al juny de 2017).
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