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1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
1.1 Identificació de les obres.
PROJECTE D'OBRES DE REFORMA DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL I INFRAESTRUCTURES PER
LA IMPLANTACIÓ D'UNA VIA CICLISTA ENTRE LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA I L'ESTACIÓ DE
RODALIES AL T.M. DEL VENDRELL
La present memòria forma part de l’Estudi de Seguretat i Salut redactat en el marc de les activitats
d’obra compreses al projecte de referència.
1.2 Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.
2.- PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor: Ajuntament del Vendrell.
NIF: P4316500J
Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell, Tarragona
Població: Tarragona
3.- AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.: Sara Albar Hermida
Titulació/ns: Enginyera tècnic agrícola.Tècnica superior en prevenció de riscos laborals.
Col·legiat núm.: 1.737
Despatx professional: SEGURINCO, S.L.

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
5 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

Població: Barcelona
4.- DADES DEL PROJECTE
4.1 Autor/s del projecte
Redactor E.S.S.: Joan Domingo Mestre
Titulació/ns: Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm.: 15.081
Despatx professional: AUDINTRAESA, S.A.
Població: Barcelona
4.2 Coordinador/s de seguretat i salut en fase de projecte
C SiS: Sara Albar Hermida
Titulació/ns: Enginyera tècnic agrícola. Tècnica superior en prevenció de riscos laborals.
Col·legiat núm.: 1.737
Despatx professional: SEGURINCO, S.L.
Població: Barcelona
4.3 Tipologia i descripció de les obres
4.3.1 Descripció general de l’obra
Longitud total: 2,095 km
Superfície total: 4.305 m2
L’actuació consisteix a la implantació d’una via ciclista que connectin el casc urbà del municipi de
costat a costat, comunicant l’Estació de rodalies del Vendrell i Terminal d’Autobusos amb la zona
escolar-esportiva, passant per altres equipaments d’importància, com són els Jutjats i la proximitat als
barris més poblats del municipi i altres equipaments, esmentats a l’anterior apartat 1.4.
L’actuació de via ciclista es redueix principalment a la implantació de carril bici en la majoria del traçat
de l’itinerari bici projectat, i de de vorera bici principalment a aquells punts en els què per seguretat
viària dels usuaris ciclistes així està recomanat, com són les interseccions no semaforitzades com les
rotondes.
La solució adoptada com a carril bici s’ha realitzat en un 76% de la longitud de la proposta, en tots
aquells trams on així ha estat recomanable, com són els trams on la calçada aporta una amplada
suficient per a garantir la seguretat viària dels ciclistes. Amb la revisió de la situació actual de les vies,
no ha calgut cap més intervenció que la renovació del ferm i implantació de capes de tractament
superficial tipus “slurry” per la rodadura antilliscant del ciclista, amb la dotació suficient de
senyalització horitzontal per garantir una regulació de la prioritat del ciclista i segregació del trànsit
motoritzat.
La solució adoptada a la resta de trams configuren el restant 24%. Aquests es reparteixen entre els
tipus “vorera bici” i “camí verd”. Els primers s’han portat a terme en les cruïlles i interseccions tipus
rotonda on així ha estat recomanable portar-ho a terme, i sempre que les amplades disponibles ho
feien possible. Els segons s’ha portat a terme a la proximitat de la connexió amb la Via verda del
Vendrell als Barris marítims o a les platges, atès que en aquest punt hi conflueixen a un entorn
qualificat com zona verda.
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Les cruïlles de l’itinerari bici s’han portat a terme sempre a través de calçada aprofitant l’existència de
pasos de vianants; en aquells punts on no hi existeixen, s’ha plantejat la seva nova implantació. Totes
les cruïlles s’han d’adaptar a la normativa vigent d’accessibilitat estipulades segons l’ORDRE VIV
561/2010 d’accessibilitat.
A la zona d'obres existent dues estructures, el Pont de la Riera de la Bisbal i l'estructura de la Plaça
d`Orient. Les actuacions proposades sobre aquestes estructures són les següents:
L’actuació sobre el Pont de la Riera de la Bisbal manté l'amplada de tauler existent; si bé, es retiren
les baranes existents i es disposen ampits i baranes d'acord amb la normativa vigent, i es refan els
paviments, disposant una vorera accessible al costat oposat a l'carril bici.
En l'estructura de la Plaça d'Orient també es manté l'amplada de tauler existent; es retira la barana
existent de la banda carril bici i es disposa ampit i barana d'acord amb la normativa vigent. Igualment,
es reposen els paviments, disposant una vorera accessible en el costat contrari a l'carril bici.
Els paràmetres de disseny de la via ciclista s’han aplicat respectant les recomanacions estipulades al
“Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya (2009)” publicat al web del Departament de Territori
i Sostenibilitat.

4.4 Situació
El territori on es desenvolupa l’actuació; és predominantment pla, ateses les dotacions
infraestructurals que faciliten el creuament de la llera de la Riera de la Bisbal i del Torrent del Lluc,
afluent de l’anterior.
L’entorn natural de l’entorn, al llarg de la longitud del traçat té un desnivell mitjà (d’inici a final) d’un
1%, el que fa perfectament viable l’actuació atesos els paràmetres a tenir en compte segons la
normativa i recomanacions vigents.
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L’entorn en el què es desenvolupa l’actuació oscil.la a una cota entre 40 i 45 metres sobre el nivell del
mar.

4.5 Comunicacions
La implantació de la via ciclista proposada facilitarà la comunicació entre la principal zona
d’equipaments escolars i esportius del municipi amb els principals serveis de transport públic del
municipi com són l’Estació de Rodalies i la Terminal d’Autobusos del Vendrell. També discorre per
equipaments principals com són els Jutjats del Vendrell.
Aquesta via ciclista connecta amb els trams de via ciclista existents com són la Via verda del Vendrell
als barris marítims (3,3 km), així com els trams urbanitzats amb vorera bici (1 km en total) al polígon
de Les Deveses, recentment urbanitzat.
Amb la implantació d’aquesta via ciclista es pretén disminuir els viatges en vehicle privat entre
aquests punts, des de o cap a les estacions de transport i equipaments escolars-esportius esmentats,
passant pels barris més poblats del municipi com són el Barri del Tancat i del Mas d’en Gual. Un
exemple en són els usuaris de les Estacions de transport públic, que hi accedeixen mitjançant vehicle
privat a primera hora del matí, o aquelles persones que porten o venen a recollir els familiars o
coneguts a les mateixes, així com els treballadors dels equipaments escolars-esportius anteriorment
esmentats.
Amb la implantació d’aquesta via ciclista també es pretén connectar i completar la xarxa de vies
ciclistes existents al municipi, actualment aïllades i desconnectades entre sí, i permetre així donar-ne
una continuïtat a les mateixes i una finalitat, que és l’accés i la comunicació entre diferents punts de la
població i els seus equipaments. En són un exemple la Via verda del Vendrell als Barris marítims i el
conjunt d’itineraris bici executat al sector conegut com “Les Deveses”.
L’actuació presentada també pretén la implantació de via ciclista fins completar almenys les
especificacions del PdM del Camp de Tarragona, també contemplades al PMU 2015-2020 del
municipi del Vendrell, com són arribar a disposar d’un total de 2 km de via ciclista des de qualsevol de
les Estacions de Rodalies del municipi del Vendrell i la dotació de 20-40 places d’aparcament per a
cadascuna.
4.6 Subministrament i Serveis que s’afecten
Es relacionen a continuació els serveis que es preveu afectar, així com les companyies afectades que
se’n deriven:
-

Xarxa d'enllumenat : Ajuntament del Venrell

4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
-

Trucades en cas d'emergència: 112

-

Bombers: 080

-

Policia: 092/091

-

Ambulància, assistència mèdica d'urgència: 061

4.7.1 Caps d'atenció continuada
CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA. CAP EL VENDRELL:
Carrer Transversal, 43700 El Vendrell, Tarragona
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Tel.: 977 66 77 03
4.7.2 Hospitals
HOSPITAL DEL VENDRELL
Ctra. Barcelona, s/n, 43700 El Vendrell, Tarragona
Tel. 977 23 18 14
4.7.3. Policia
COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA
Carrer de Cèsar Martinell i Brunet, 20, 43700 El Vendrell, Tarragona
Telèfon 112 / 977 92 41 40
4.7.4. Bombers
PARC DE BOMBERS DEL VENDRELL
Carretera de Calafell, 1I, 43700 El Vendrell, Tarragona
Telèfon 112 / 977 66 71 856
4.8 Pressupost d'execució material del projecte.
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per a aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de TRESCENTS DEU MIL NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (310.095,48.-€).
4.9 Termini d'execució
La combinació dels diferents aspectes ha donat lloc a un programa de treballs el termini total del qual
s’estima en cinc (5) mesos, tal com es pot constatar al pla d’obres inclòs a l’Annex Pla de treballs.
4.10 Mà d'obra prevista
La mà d’obra s’ha estimat a partir del corresponent pressupost general. S’ha considerat que el
percentatge respecte del PEM dedicat a mà d’obra és d’aproximadament el 25%.
S’ha considerat que un treballador treballa un número mig d’hores de 1.760 h/any. Finalment, s’ha
pres com a valor estimatiu un preu mig treballador/hora de 20,00 €/h.
Per a l’estimació de la mà d’obra punta s’ha pres un coeficient punta de 1,35 respecte de la mà d’obra
mitja.
Així:
L’estimació de mà d’obra d’execució pels treballs previstos és de sis (6) treballadors.
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució pels treballs previstos és de nou (9) treballadors.

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
9 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Es relacionen a continuació els oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra:
-

Cap de colla

-

Oficial 1a

-

Oficial 1a encofrador

-

Oficial 1a ferrallista

-

Oficial 1a soldador

-

Oficial 1a montador

-

Oficial 1a de obra pública

-

Oficial 1a jardiner

-

Ayudante encofrador

-

Ajudant ferrallista

-

Ayudante montador

-

Ajudant jardiner

-

Ajudant

-

Manobre

-

Manobre especialista

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
Es relacionen a continuació els materials que intervenen en el desenvolupament de l’obra:
-

Aigua

-

Sorra p/morters

-

Sorra 0-3,5 mm

-

Tot-u artificial

-

Terra adeq.

-

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5N,granel

-

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

-

Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs

-

Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polimers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH

-

Slurry asfàltic (en bidons)

-

Formigó no estructural HNE-15/P/40

-

Morter per a ram de paleta, en sacs

-

Morter per a ram de paleta, a granel

-

Morter sintètic epox res.epoxi

-

Pedra granít.,buixardada,p/vorada,15x25cm

-

Panot gris 20x20x2.5cm,cl.1a,preu mitjà
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-

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, forma rect.,textura
abuixardada,preu sup.

-

Filferro

-

Clavo de acero

-

Acer en barres corrugades

-

Entramat d'acer galvanitzat

-

Tablón de madera de pino

-

Desencofrante

-

Materials auxiliars per a encofrar

-

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir

-

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70D,granul.granític

-

Mescla bitum.calent,àrid granític 11mm(capa ultrafina),PMB 45/80-65 (BM-3c)

-

Barana de protecció. Model vendrell o similar

-

Pintura acrílica color blanc, p/marques vials

-

Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja per a marques vials

-

Placa circ. per a senyals de trànsit, alumini anoditzat d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA1

-

Cartell p/senyal.tràn. acer galv.+pint. acabat làm. retrorrefl.cl. RA1

-

Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit

-

Aparcament bicic. indiv. Tub dàcer galvanitazat de 48x1,5 mm de diámetre, en forma d´U
invertia, de 75 cm d´alçada sobre el pavimenti 20 cm per encastrar

-

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4.13 Maquinària prevista per a executar l'obra
Es relacionen a continuació els elements de maquinària que intervenen en el desenvolupament de
l’obra:
-

Compressor amb dos martells pneumàtics

-

Retroexcavadora amb martell trencador

-

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

-

Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t

-

Motoanivelladora petita

-

Corró vibratori autopropulsat,10-12t

-

Corró vibratori autopropulsat,12-14t

-

Safata vibrant,plac.60cm

-

Camió transp.12 t

-

Camió transp.20 t

-

Camió cisterna 8 m3

-

Camió cisterna 8 m3+eq.polvoritz.
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-

Camió grua

-

Camió grua 5 t

-

Camió cisterna p/reg asf.

-

Formigonera 165 l

-

Estenedora p/paviment mescla bitum.

-

Estenedora paviment mescla bitum. rampa de reg

-

Estenedora granulat

-

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

-

Escombradora autopropulsada

-

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment

-

Compressor

-

Planta de formigó,60m3/h

-

Màquina p/pintar banda vial,accionament manual

-

Equip tall oxiacetilènic

-

Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc

-

Grup electrógen de 80/100 kVA,

-

Furgoneta

-

Vibrador intern de formigó

5. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS
5.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra
El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant grups electrògens.
5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra
El subministrament d‟aigua es realitzarà mitjançant dipòsits en l'obra.
5.3 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.
5.4 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.
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:
-

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.

-

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, 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 posibles 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.

-

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible) 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.

5.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els extintors estaran posats a disposició en tots els talls. També es disposarà un en cadascuna de les
màquines de moviment de terres i camions
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l‟obra.
Les instal.lacions d’obres es troben al costat riera de La Bisbal en la carrer Mar,
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Les instal.lacions d’obres seran tancades mitjançant una tanca o malla provisional amb la seva
deguda senyalització. Les entrades a aquestes hauran d’anar degudament indicades amb
senyalització vertical provisional.
6.1 Serveis higiènics
Es disposarà un mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic 1,05x1,05m i 2,35 m d‟alçària amb
tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l.
6.2 Vestuaris
Es disposarà un mòdul prefabricat per equipament de vestidors per a 6 persones a obra de 8x2,4 m .
6.3 Menjador
Es disposarà un mòdul prefabricat per a equipament de menjador per a 6 persones a obra de 6x2,4
m.
El subministrament d‟aigua es realitzarà mitjançant dipòsits i el subministrament elèctric es realitzarà
mitjançant grups electrògens.
6.4 Local d'assistència a accidentats
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portátil, custodiada per l’encarregat., amb el contingut de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
7. 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.
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8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
8.1 Manipulació
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les posibles 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:
-

Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d‟oxigen respirable.
Animals.

8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim
amb el text en idioma espanyol.
L‟etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. 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.
f. Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
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i. 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 presencia 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.
9. CONDICIONS DE L'ENTORN
9.1 Ocupació de l’obra
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.
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.
Concretament per aquesta obra es realitza el tancament del perímetre de la zona d’obra i
d’instal·lacions i casetes amb malla metàl·lica de 2m d’alçada sobre peus de formigó separant la zona
d’obres de la zona de circulació de vianants en vorera i es col.locaran les new jersey de formigó (de
0,50 m d’ample) en contacte amb el trànsit.
9.2 Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
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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.
En els plànols i en el pressupost del present annex es defineixen amb més detall les característiques
tècniques dels mòduls a disposar en funció del nombre de treballadors i del temps d´execució de
l´obra així com la ubicació dels mateixos. Aquests mòduls s´hauran de retirar al finalitzar l´obra.
Al present projecte s’ha contemplat la ubicació de les casetes (lcabina inodor químic, vestuari i
menjador) en una zona verda al costat de la vorera del carrer Mar, davant de l'estació de servei
REPSOL.
9.3 Serveis afectats
A l’Annex de Serveis Afectats del projecte que aquest estudi acompanya, s’identifiquen els serveis
afectats existents dins l’àmbit del projecte i es presenten les reposicions i/o trasllats previstos dels
serveis que poden resultar afectats per la construcció de les obres. A més, en el Document 2 Plànols
del projecte, queden reflectides la presencia dels serveis existents així com les actuacions previstes.
No obstant, 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.
9.3.1 Enllumenat
Es projecta el desplaçament de punts de llum al larg de la traça de l´itinerari bici.
9.4 Identificació d’afeccions a estructures existents
9.4.1 Pont de l`avinguda Jaume Carner sobre la riera de la Bisbal
L’actuació sobre el Pont de la Riera de la Bisbal manté l'amplada de tauler existent; si bé, es retiren
les baranes existents i es disposen ampits prefabricat de formigó armat i baranes metal.lícas d'acord
amb la normativa vigent, i es refan els paviments, disposant una vorera accessible al costat oposat a
l'carril bici.

Es disposarà una barana provisional en vores de tauler, amb els suports verticals fixats als paraments
verticals de l'estructura, i dotada de passamans, llistó intermedi i sòcol; amb xarxa mosquitera o amb
tela, malla atapeïda de teixit plàstic, per evitar la caiguda de traballadors, materials residuals i petits
objectes.
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En principi no es preveu la necessitat de realitzar treballs a la zona de la llera de la riera de la Bisbal,
però durant les obres es prestarà especial atenció a les alertes meteorològiques per determinar els
períodes de treball en zones amb risc d'inundació. Així mateix, la maquinària haurà d'ubicar
adequadament, evitant zones amb risc d'inundació que puguin provocar el seu arrossegament.
Sota la volta central de l'estructrua passa la carrer de Josep Tarradellas, pel que serà neceario que
durant els treballs de muntatge dels àmpits prefabricats de formigó armat es realitzen talls de trànsit
amb senyalistes.
9.4.2 Estructura de la Plaça d´Orient sobre accés subterrani al Pèlag
En l'estructura de la Plaça d'Orient també es manté l'amplada de tauler existent; es retira la barana
existent de la banda carril bici i es disposa ampit i barana d'acord amb la normativa vigent. Igualment,
es reposen els paviments, disposant una vorera accessible en el costat contrari a l'carril bici.
Es disposarà una barana provisional en vores de tauler amb tela, malla atapeïda de teixit plàstic, per
evitar la caiguda de traballadors, materials residuals i petits objectes.
Durant els treballs de muntatge dels àmpits prefabricats de formigó armat es realitzen talls de trànsit
amb senyalistes.

Es disposarà una barana provisional en vore de tauler, amb els suports verticals fixats als paraments
verticals de l'estructura, i dotada de passamans, llistó intermedi i sòcol; amb xarxa mosquitera o amb
malla atapeïda de teixit plàstic, per evitar la caiguda de traballadors, materials residuals i petits
objectes.
Sota l'estructrua passa la carrer de accés al Pèlag, pel que serà neceario que durant els treballs de
muntatge dels àmpits prefabricats de formigó armat es realitzen talls de trànsit puntuals amb
senyalistes.
9.5. Identificació d’afeccions a les vies de ferrocarril
A causa de la proximitat de el traçat de la via ciclista a les vies de ferrocarril d'ADIF, es contemplen
afeccions a la infraestructrua de protecció en marges de domini públic ferroviària, fissures en murets, i
incidències relacionades am el drenatge actual de l'infraestructrua
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9.6. Identificació d’afeccions a carreteres
Les obres de implantació d’una via ciclista que connectin l’Estació de rodalies del Vendrell i Terminal
d’Autobusos amb la zona escolar-esportiva, transcorren pel nucli urbà del municipi el Vendrell, per
vies urbanas consolidades, con trànsit de vianants i vehícles, especialment entre la rotonda carrer
Francesc de Riera amb Ctra. Tarragona i a Estacció de tren.
Per minimitzar les afeccions a l'trànsit de Vianants i vehícles, es preveu executar l'obra per trams.
Així, hi haurà trams on es tallarà el carrer durant els treballs i trams on es permetrà el pas, perquè es
puguin habilitar carrils de Circulació de 2,30 m d'amplada mínima.
En el cas de necessitat de tallar el pas per aquest carrer s‟hauria de senyalitzar adequadament els
itineraris alternatius d'acord amb la normtiva vigent, i es disposarà malla metàl.lica de 2m d’alçada
sobre peus de formigó separant la zona d’obres de la zona de circulació de vianants en vorera i es
col.locaran les new jersey de formigó (de 0,50 m d’ample) en calçada.
El desviament provisional de trànsit que es deriva de l’execució de les obres hauran quadar
debidametne senyalitzats, i requeriran la autoriación de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament del
Vendrell. Els objectius fonamentals que es persegueixen són:
-

Informar a l’usuari de la presència de les obres.

-

Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles.

-

Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les
obres i les seves circumstàncies específiques.

En definitiva, l’objectiu es assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels treballadors
de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada.
Els diferents elements de senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són:
-

Senyals de perill.

-

Senyals de reglamentació i prioritat.

-

Senyals d’indicació.

-

Semàfors

-

Elements d’abalisament reflectants.

-

Elements lluminosos.

-

Elements de defensa.

9.7. Característiques meteorològiques
La zona d‟actuació es situa al terme municipal de El Vendrell on el clima en general es templat i càlid.
El Vendrel es troba a 65 metres sobre el nivell del mar.
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La temperatura mitja anual es de 16,3 ° C (el mes de agost és el més càlid amb una temperatura mitja
de 23,9° C i el mes de gener és el més fred amb una temperatura mitja de 9,4° C).
La mitjana de precipitació anual es de 569 mm. De vegades el cabal de la riera de la Bisbal ha
augmentat a causa de curtes però intenses pluges, que ha obligat a tallar les zones inundables, de
manera que durant les obres es prestarà especial atenció a les alertes meteorològiques per
determinar els períodes de treball en zones amb risc d'inundació.
10. UNITATS CONSTRUCTIVES
TREBALLS PREVIS
-

REPLANTEIG

-

IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS

-

IMPLANTACIÓ DE L‟OBRA

DEMOLICIÓ
-

DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I FONAMENTS DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR,

-

ENDERROCS
TRENCADOR

-

ENDERROC O ARRENCADA DE SENYALS DE TRÀNSIT, BARANES,..

DE

PAVIMENTS

AMB

RETROEXCAVADORA

AMB

MARTELL

MOVIMENTS DE TERRES
-

EXCAVACIÒ PER A CAIXA DE PAVIMENT

-

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

-

ESTESA I PICONATGE DE TOT-U ARTIFICIAL

ESTRUCTURES
-

MUNTATGE DE AMPIT PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT Y BARANA
METÁLICA

PAVIMENTS
-

BASE DE TERRA CEMENT

-

PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA CONTINUA

-

TRACTAMENT SUPERFICIAL DE BEURADA BITUMINOSA AMB GRANULAT (SLURRY
ASFALTIC)

-

VORADAS

-

PAVIMENTS DE LLOSAS DE FORMIGÓ, PANNOTS,..

JARDINERIA
-

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

MOBILIARI URBÀ
-

MUNTATGE DE APARCAMENT DE BICICLETES

-

MUNTATGE DE BARANA

SENYALITZACIÓ
-

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

-

COL·LOCACIÓ DE SENYALS VERTICALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

SERVEIS AFECTS
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-

DESPLAZAMENT DE PUNT DE LLUM

-

AIXECAMENT O ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n´haurà de perfilar
l´anàlisi de cada una d´acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d‟octubre).
11.1. Procediments d'execució
El procediment constructiu que es durà a terme en la implantació d’una via ciclista urbana al municipi
del Vendrell entre la zona escolar-esportiva i l’estació de Rodalies del Vendrell es planteja definint les
següents trams per executr l’obra:
• TRAM 1: Carrer Salvador Palau Rabassó (primer tram): Plataforma única (S)
• TRAM 2: Plaça Àngels Garriga: Vorera bici (S)
• TRAM 3: Carrer Salvador Palau Rabassó (segon tram): Carril bici (S)
• TRAM 4: Tram existent Ctra.Sant Vicenç i C.Josep Ma Altet Font: Vorera bici (S)
• TRAM 5: Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (1er tram): Carril bici (S)
• TRAM 6: Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (2on tram): Vorera bici (S)
• TRAM 7: Carrer Francesc de Riera: Carril bici (S)
• TRAM 8: Últim tram i rotonda C.Francesc de Riera amb Ctra.Tarragona: Vorera bici (S)
• TRAM 9: Ctra. de Tarragona: Vorera bici (S)
• TRAM 10: Av.Jaume Carner tram voltejant rotonda amb TV-2127: Vorera bici (S)
• TRAM 11: Av.Jaume Carner-Pont sobre Riera Bisbal: Carril bici (S)
• TRAM 12: Av.Jaume Carner fins rotonda Terminal autobusos: Carril bici (S)
• TRAM 13: Av.Jaume Carner tram voltejant miniglorieta i T.Autobusos: Vorera bici (S)
• TRAM 14: Av.Jaume Carner entre accés al Pèlag i Estació de tren: Carril bici (S)
A aquells trams on no es puguin habilitar carrils de circulació de 2,3 m d'ampladae, on es permetrà el
pas i es tallarà el carrer durant l'execució dels treballs.
11.2. Ordre d'execució dels treballs
L´ordre d´execució dels treballs estarà marcat per les indicacions del apartat anterior on es detalla les
TRAMS d´execució de les obres. Cal destacar que les activitats definides no són estrictament lineals
en el temps, sinó que algunes poden solapar-se entre si per optimitzar el temps d'execució.
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l´autor del projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d´ajustar, durant l´execució de l´obra,
l´organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,
de forma que resti garantida l´execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.
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11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l´obra, s´han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D´ACTIVITATS: Relació d´unitats d´obra.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d´unes unitats respecte a
altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l´execució de
cadascuna de les unitats d´obra.
De les dades així obtingudes, s´ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s´ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s´ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
S´estima que el termini per l´execució de l´obra és de 5 mesos.
A continuació s´adjunta un gràfic on es recull tota la informació referent al Pla d´Obra, on es mostra el
temps que s´emprarà per a cadascuna de les unitats d´obra a executar. El document origen prové del
corresponent Annex del Pla de l´obra.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut
.
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986) , entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.
13. MEDIAMBIENT LABORAL
13.1 Agents atmosfèrics
Són aquells produïts per:
-

Efecte mecànic del vent

-

Tempestes amb aparell elèctric

-

Efecte del glaç, la neu, la pluja o el calor

Mesures preventives:
En el transcurs de la realització de tots aquells treballs que s’hagin d’executar no restant sota cobert
s’haurà de tenir en compte:
-

Amb presencia de pluja, neu, glaçades o vents superiors a 50 Km/h, es suspendrà
qualsevol treball que s’hagi de realitzar en alçada.

-

Amb glaçades, pluja o neu, es suspendran els treballs sobre encofrats per evitar el risc
d’accidents per relliscades al caminar sobre els taulells, i qualsevol treball amb moviment
de terres (excavacions, rases, talussos, etc). En qualsevol cas s’extremaran al màxim les
mesures de seguretat.

-

No utilitzar el telèfon mòbil a la intempèrie durant tempesta amb descàrrega eléctrica, per
la possibilitat de ser una font per atraure llamps.

-

Es prestarà atenció a les informacions oficials transmeses per mitjà d’emissores de ràdio i
altres mitjans (AEMET), seguint les indicacions i mesures preventives facilitades, sobretot
en el que es refereixi a pluges i vents forts que es puguin produir a la zona.

-

El vestuari s’adequarà en funció de les condicions climàtiques i/o ambientals i dels
treballs a realitzar.

-

No manipular instal·lacions elèctriques a arquetes o zones inundables.

-

Si existeixen boires molt intenses, no es realitzaran treballs que requereixin bona
visibilitat, i en cas necessari, seran suspesos, igual que quan plogui a la zona.

-

Si existeix vent intens, es posaran a resguard aquells materials, màquines o eines que
puguin ser aixecats o arrossegats. Mai es deixaran sense apuntalar, o bé, arriostrats
elements que s’hagin pogut col·locar a la carretera.

-

En cas de l’existència d’un fort aiguat a la carretera, no travessar amb el vehicle els trams
que estiguin inundats. La força de l’aigua pot arrossegar el vehicle fent-lo flotar.
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-

Quan es realitzin treballs amb altes temperatures, serà recomanable que els treballadors
beguin aigua de forma periòdica. Les feines més dures s’hauran de realitzar a les hores
del dia de menys calor.

-

En cas de pluja durant les feines s’abandonarà la zona el més ràpid possible. Els equips
de treball es desconnectaran de les fonts d’energia, es cobrirà amb plàstics i tot el
personal es posarà en un lloc protegit de possibles inundacions.

-

S’haurà de realitzar una inspecció dels equips detreball, dels seus components
estructurals i dispositius de protecció i seguretat, per verificar que no han estat afectats
per l’aigua.

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

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional habitual.

-

100 lux 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.

-

100 lux : 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.

-

200 lux: 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.

-

300 lux: 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.

-

500 lux: 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.

-

1000 lux: 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.
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13.3. 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:
-

Compressor: 82-94 dB

-

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància): 82 dB

-

Formigonera petita < 500 lts.: 72 dB

-

Formigonera mitjana > 500 lts.: 60 dB

-

Martell pneumàtic (en recinte angost): 103 dB

-

Martell pneumàtic (a l’aire lliure): 94 dB

-

Esmeriladora de peu: 60-75 dB

-

Camions i dumpers: 80 dB

-

Excavadora: 95 dB

-

Grua autoportant: 90 dB

-

Martell perforador: 110 dB

-

Mototrailla: 105 dB

-

Tractor d’orugues: 100 dB

-

Pala carregadora d’orugues: 95-100 dB

-

Pala carregadora de pneumàtics: 84-90 dB

-

Pistoles fixaclaus d’impacte: 150 dB

-

Esmeriladora radial portátil: 105 dB

-

Tronçadora de taula per a fusta: 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
13.4. Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
-

Rinitis.

-

Asma bronquial.

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
26 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

-

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.
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: C= 10/(% SiO2 +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.

-

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica.

-

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta.

-

Esmerilat de materials.

-

Pols i fums amb partícules metàl.liques en suspensió, en treballs de soldadura.

-

Plantes de matxuqueix i classificació.

-

Moviments de terres.

-

Circulació de vehicles.

-

Polit de paraments.

-

Plantes asfàltiques.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
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ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua

Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal.lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles

Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

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.
13.5 Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.-Ubicació dels 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 einas, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.-Habilitació d’una zona per a la neteja de les cubes i calnaletes de formigó totalment
impermeabilitzada, assegurant que no hi haurà cap tipus de vessament a la xarxa de clavegueram ni
al curs fluvial. Amb aquesta finalitat es duran a terme els controls pertinents de PH i el seus
tractaments adequats.
10è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
11è.-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
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12è.-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.
13.6 Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones,
ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoría 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.
13.6.1 Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la
pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.
13.6.2 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.
13.6.3 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.
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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 industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores
haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara,
emprant qualsevol tipus de protección 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.
13.6.4 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
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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:
a) 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.

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

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

•

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

•

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

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
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.
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.
d) 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.
e) 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.
f) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada
al departament mèdic.
g) 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.
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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.
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) 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 seleccionarse
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.
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 guía d’alineació
del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos,
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
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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 protección completa,
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
13.7 Radiacions ionitzants
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:
-

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.

-

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

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.

-

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

-

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.

-

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.

-

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

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 encomanades a un Servei de Protecció Radiològica
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues clases
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
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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).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
-

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

-

Lliurar el material, no tirar-lo.

-

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

-

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.

-

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

-

S’utilitzaran les einas 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 einas, 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:
-

Automatització i mecanització dels processos.

-

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
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•

•

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

Utilització d’ajudes mecàniques.

-

Reducció o redisseny de la càrrega.

-

Actuació sobre l‘organització del treball.

-

Millora de l’entorn de treball.

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

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

-

Ús correcte dels equips de protecció individual.

-

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

-

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari,
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc
de portar-los d’un en un.
6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació básica
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.
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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.
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,
màquines, equips o einas pròximes a la seva área d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col.lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
einas pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de
l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
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:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, lapresència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. Donat que la divisió en dos lots que es
realitza al present projecte pot implicar la coexistència durant obres de dos (o més) contractistes és
precís l’aplicació de recursos preventius.
Els recursos preventius també són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
En base a l’avaluació dels riscos de les activitats de l’obra del present Estudi de Seguretat i Salut, les
activitats que tenen un risc especial i per tant és necessari la presència de recurs preventiu, són les
següents:

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
37 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

•

Desplazament de punt e llum de la traç de l’itinerari bici: Treballs amb risc de caiguda d’altura
i que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

•

Desviaments de trànsit: Concurrència d’operacions diverses.

•

Treballs en pont de l`avinguda Jaume Carner sobre la riera de Bisbal: Treballs amb risc de
caiguda d’altura i que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

•

Treballas en la estructrua del carrer d`Orient sobre l'accés subterrani a l'Pèlag: Treballs amb
risc de caiguda d’altura i que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

•

En el cas que en una mateixa activitat participin varies subcontrates serà necessària la
presència de recurs preventiu, tot i que en fase de redacció es desconeixen aquestes
activitats.

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no
exclou la posible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col.locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col.locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col.locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal.lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col.lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
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3. El color utilitzat per a la il.luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals
o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
Com complement de la protecció col.lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix
la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els
que treballen a l’obra. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode
informatiu i no exhaustiu:
-

Prohibit el pas a vianants.

-

Advertència risc elèctric

-

Advertència explosió

-

Advertència risc caiguda de treballadors

-

Banda d’advertència de perill

La implantació de la senyalització i abalisament es defineix en els plànols del present annex de Estudi
de Seguretat i Salut.
20. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal.lació d’elements urbans a l’espai públic de El Vendrell.
L’àmbit del projecte correspon a un tram exclussivament urbà del municipi del Venrell, vie urbanes
consolidades, molt cèntriques: carrer Salvador Palau Rabassó, carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot,
carrer Francesc de Riera, ctra. Tarragona y avinguda Jaume Carner.
Per a poder executar l’obra es produiran afeccions a aquestas vias que es resoldran executant les
obres per fases, tallant els carrers més estrets i amb desviaments y passos provisionals per a vehicle
als carrers one l'amplada ho permeti. Al tractar-se d’una actuació en una zona ubana és necessari
preveure l’afectació als vianants.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El Contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
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20.1. Normes de Policia
20.1.1. Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el Contractista amb la col.laboració del seu servei de prevenció definirà,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinària com retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés
únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
Contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal.lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos.
Les obres projectades preveuen l'afectació de vies urbanes consolidades del municipi del Venrell. El
contractista haurà de contemplar, dins el Pla de Seguretat i Salut, les mesures necessàries, com
poden ser la implantació de passos provisionals o itineraris alternatius, que garanteixin el trànsit
d’entrada i sortida als habitatges, garatges i locals comercials allà existents.
20.1.2. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El Contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal.lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal.lacions d’ús comú o particular.
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública
20.2.1. Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
20.2.2. Situació de casetes i contenidors
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per casetes, contenidors, tallers
provisionals i aparcament de vehicles d’obra.
Al present projecte s’ha contemplat en els plànols ocupar una zona verda al costat de la vorera del
carrer Mar, davant de l'estació de servei REPSOL, per aquest fi.
20.2.3. Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.
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20.3 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic
Les obres projectades afecten principalment als carrers Salvador Palau Rabassó, Josep Maria
Rovirosa i Ribot, Francesc de Riera, ctra. Tarragona y avinguda Jaume Carner.
Per executar les obres caldrà garantir:
-

Es garantirà el trànsit de vianants en condicions de seguretat

-

És obligatori mantenir els accessos als habitatges, garatges, locals comercials, busos,..., allà
existents durant obres.

20.3.1 Tanques
Situació: Delimitaran el perímetre de la zona d’obra i d’instal·lacions i casetes
Tipus de tanques: Es formaran amb malla metàl·lica de 2m d’alçada sobre peus de formigó separant
la zona d’obres de la zona de circulació de vianants en vorera i es col.locaran les new jersey de
formigó (de 0,50 m d’ample) en calçada. A les vies urbanes, en el cas d'excavació per a caixa de
paviment amb profunditat inferior a 50 cm, es podrà col.locar new Yersey de plàstic amb dipòsit
d'aigua de llast.
Complements: Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre.
Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca.
20.3.2. Accés a l’obra
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
20.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
20.4.1. Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera
de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
20.4.2. Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
20.4.3. Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
20.5. Residus que afecten a l'àmbit públic
El Contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col.laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El Contractista haurà de donar les oportunes
instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona
afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El
mateix es farà en els transports dels contenidors.
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a l’obra.
20.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
Senyalització i protección:
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. Per obres a
les víes urbanes s’aplicaran les mesures definides per la Guàrdia Urbana del Ajuntament del Vendrell.
Està prohibida la col.locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Abalisament i defensa:
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3–IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
-

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

-

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

-

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

-

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

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

-

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col.locació d’elements de defensa TD – 2.

A les vies urbanes, en el cas d'excavació per a caixa de paviment amb profunditat inferior a 50 cm, es
podrà col.locar new Yersey de plàstic amb dipòsit d'aigua de llast.
Manteniment:
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions
perceptives o de seguretat.
Retirada de senyalització i abalisament:
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El termini
màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part
d’obra que exigís la seva implantació.
20.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
Arbres i jardins:
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre
lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
Parades d’autobús:
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús o elements
similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.
20.8. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, les mesures i proteccions previstes per a garantir la
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, durante los trabajos en
el pont de l`avinguda Jaume Carner sobre la riera de la Bisbal i en la estructura de la Plaça d`Orient.
Al present projecte s’ha contemplat disposar una barana provisional en vores de tauler, amb els
suports verticals fixats als paraments verticals de l'estructura, i dotada de passamans, llistó intermedi i
sòcol; i amb tela o amb malla atapeïda de teixit plàstic, per evitar la caiguda de traballadors, materials
residuals i petits objectes a la vía pública.
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21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
21.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant la 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.

21.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
-

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

-

Delimitació amb cons i barreres New jersei, separant el perímetre de l'obra de les zones de
trànsit de vehicuclos.

-

Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials en obra, mentre duri la maniobra
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants i el de vehicles fora de les zones
d'afectació de la maniobra.

-

Si fos necessari es tallarà el trànsit de vehicles o es realitzaran els desviaments necessaris
que estaran degudament senyalitzats i abalisats, col·locant llums i senyals de transició que
avisin als vehicles de la situació de perill.

-

Assenyalament i abalisament dels carrers, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit

-

gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

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

Incendi, explosió i/o deflagració.

-

Inundació.

-

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

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“, on inclogui un organigrama per a l’organització en
cas d’emergència indicant les funcions de cada lloc definit en l’organigrama i les persones
responsables de cada lloc. Aquest Pla d’emergència ha de cobrir les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
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23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.
Cal dir que les futures operacions de reparació, conservació, manteniment i reposició tindran les
mateixes activitats previstes en l’obra i per tant les mateixos riscos i prevencions.
Un cop finalitzada l’obra, es lliurarà els futurs explotadors la documentació necessària que expliqui les
mesures de seguretat i salut que s’han executat a l’obra de les unitats que tornaran a fer servir
aquestes mesures durant les operacions de conservació o manteniment. Els documents a lliurar seran
una revisió del Pla de Seguretat de l’obra, amb una taula resum d’aquestes activitats.
24. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS EVITABLES, MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS
INDIVIDUALS I PROTECCIONS COL·LECTIVES PER A CADA UNITAT CONSTRUCTIU.
24.1. Implantació d'obra i senyalització
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Caiguda de persones a diferent nivell (caigudes en el procés de muntatge de las casetes)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (caigues de casetes
prefabricat al proceès de col.locació en obra, caiguda d’elements durante el transporte)
Projecció de fragments o partícules (clavat d'estaques o barres d'acer).
Cops amb objectes o eines (ús d'eines manuals, la maça per a clavar estaques i materialitzar
punts de referència.
Exposició a condicions ambientals extremes (reballs a l'exterior)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Sobreesforços (manipulaciò de materials pesats, tancas móbiles, peus prefabricats de
formigó, senyals..)

Mesures preventives:
-

-

És important saber determinar el nombre de senyals per tal d’evitar confusions entre els
treballadors.
És important mantenir en bon estat la senyalització per evitar confusions.
S’hauran d’anul·lar les senyals que resultin contradictòries a les senyals d’obra projectades.
Les senyals hauran de ser almenys d’igual mida a les senyals de la carrer.
Es tindrà en compte les necessitats de la senyalització per augmentar la seva visibilitat
nocturna, mitjançant balises lluminoses, capta fars o inclús il.luminació.
Les senyals se col·locarán en llocs adequats en quan a visibilitat i anticipació segons la
carretera.
No es col·locaran més senyals de les estrictament precises per garantir la seguretat dels
operaris i dels usuaris de la via, ja que condicionen a la resta de vehicles a no respectar
realment les importants.
Tan aviat com finalitzi l’obra, es retirarà tota la senyalització instal·lada amb motiu de les
obres.
Durant tot el muntatge de las casetes es delimitar el pas al voltant.
Prohibició de realitzar varis treballs en la mateixa vertical.
Prohibició de balanceig de carregues per descarregar-les en llocs sense accés.
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-

Fins que no estiguin fermament assentades las casetes no se deixaran els cables y cadenes
que l’aguanten.
Esta prohibit desplaçar-se lliurement sobre la part superior de las casetes desprès de retirar el
ganxo de la grua. Aquesta operació es realitzarà des de l’escala metàl·lica.
Las maniobres sempre seran dirigides por persones especialistes y el maquinista tindrà en tot
moment a la vista la carrega suspesa.
La maquinaria que col·loqui les casetes estarà correctament dimensionada per suportar el
pes dels elements sense que se produeixi el volcament de la maquina.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Armilles reflectants
Botes de seguretat.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de estaques.
Cinturó de seguretat

Proteccions col.lectives:
-

Resguards integrats en les màquines i equips
Cons ‘abalisament de plàstic

24.2. Emmagatzematge de materials
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Caiguda de persones a diferent nivell (caigudes en el procés de emmagatzematge)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (caigues de materials al
proceès de aplec en obra, caiguda d’elements durante el transporte)
Cops amb objectes (ús d'eines manuals, la maça per a clavar estaques i materialitzar punts
de referència.per manipulaciò de càrregues.
Exposició a condicions ambientals extremes (reballs a l'exterior)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Sobreesforços (manipulaciò manual de materials pesats.)

Mesures preventives:
-

-

Es garantitzarà l’estabilitat, mitjançant un apilament correcte en funció de les dimensionsi
pesos dels materials.
En aquells aplecs que puguin rodar, es col·locaran falques immobilitzadors.
No es superarà l’alçada, nivells que no puguin ser assolits pels treballadors.
Mecanitzar, sempre que sigui possible, la manipulació dels materials, amb les precaucions
comunes a tota feina amb càrregues suspeses. El material pesat serà retirat de l’aplec per un
mínim de dos persones.
S’emmagatzemarà cada material en recipients adequats segons la naturalesa dels mateixos.
Les substàncies perilloses compliran la legislació vigent.
Mai s’emmagatzemaran productes inflamables o perillosos en tallers o zones destinades a
instal·lacions d’higiene o benestar.
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-

Els bidons, cubes i garrafes, etc. de les substàncies tòxiques o inflamables estarán
perfectament identificats amb indicacions de tal perill i precaucions per la seva utilització.
Tots els recipients es mantindran tancats, excepte en el moment d’extreure el seu contingut o
procedir a la seva neteja.
S’evitarà el vessament de líquids corrosius o perillosos, i si es produís, es senyalitzarà i
resguardarà la zona afectada per evitar el pas de treballadors sobre la mateixa.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Armilles reflectants
Botes de seguretat.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de estaques.
Cinturó de seguretat

Proteccions col.lectives:
-

Resguards integrats en les màquines i equips
Cons ‘abalisament de plàstic

24.3. Treballs de replanteig
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Caigudes a diferent nivell, (traballs sobre estructructrues i mitjans auxiliars).
Projecció de fragments o partícules (clavat d'estaques o barres d'acer).
Cops amb objectes o eines (ús d'eines manuals, la maça per a clavar estaques i materialitzar
punts de referència.
Exposició a condicions ambientals extremes (reballs a l'exterior)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)

Mesures preventives:
-

-

-

Ha d’evitar-se l’estància durant replantejaments, en zones on puguin caure objectes, pel que
s’avisarà als equips de treball per a que evitin accions que puguin donar lloc a projeccions
d’objectes i eines mentre s’està treballant a la zona.
En punts de treball on la maquinària estigui en moviment i en zones on s’aportin materials
mitjançant camions, s’evitarà l’existència d’equips de replanteig i es farà respectant una
distància de seguretat que es fixarà en funció dels riscos previsibles. Si es va a realitzar una
mesura junt a una màquina, primer s’advertirà al maquinista, es pararà la màquina i es
realitzarà la mesura, avisant al conductor al finalitzar.
Es comprovarà abans de realitzar el replantejament l’existència de camps elèctrics, per evitar
contactes directes amb els mateixos.
Els replantejaments en zones de trànsit es realitzaran amb el recolzament de senyalistes.
Si es van a realitzar medicions en llocs d’especial risc o en períodes d’inactivitat com durant
les hores de menjar o festius, s’avisarà amb anterioritat a l’encarregat d’obra, informant-se
també si hi ha algun condicionant especial per la realització dels treballs.
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-

-

-

Es tantejarà amb la punta de les botes abans de trepitjar sobre les mateixes, les roques que
puguin estar soltes, per buscar recolzaments segurs en el trànsit.
No es situaran treballadors sota terrenys inestables amb indicis de lliscament.
Tot l'equip ha d'utilitzar botes antilliscants per evitar caigudes a el mateix nivell.
S'han d'evitar pujades o posicions per zones amb molta pendent, si no està degudament
amarrat a una corda, amb arnès de subjecció i un punt fix a la part superior de la zona.
S'ha d'evitar l'estada durant replantejaments, en zones on poden caure objectes, de manera
que es avisaran als equips de treball perquè evitin accions que puguin donar lloc a projecció
d'objectes i eines mentre s'està treballant en aquesta zona.
A les zones on existeixin línies elèctriques les mires utilitzades seran dielèctriques.
S’ajudaran els treballadors en el trànsit per terrenys escarpats amb la mira, utilitzant-la com a
bàcul.
Si el topògraf estaciona al voral, el cotxe protegirà la posició del treballador, disposant de
rotatiu lluminós, interposant-lo entre el treballador i el trànsit que circuli en el seu sentit, sense
envair la zona destinada al trànsit.
A carreteres obertes al trànsit l’auxiliar ha de procurar col·locar-se de cara al trànsit.
Les estaques clavades en el terreny es senyalitzaran (plàstic de color, pintura, etc ...), per
evitar caigudes i cops a l'ensopegar amb les mateixes.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Protectors auditius
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Armilles reflectants
Botes de seguretat.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de estaques.
Cinturó de seguretat

Proteccions col.lectives:
-

Les existents en el tall on es realitzen els treballs
Resguards integrats en les màquines i equips

24.4. Demolicions de paviments
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre runes, terrenys irregulars, material mal aplegat).
Projecció de fragments o partícules (amb destrossa, ruptura o talls de paviments).
Sobreesforços (maneig d’eines pesants).
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols)
Talls per maneig de materials i eines.
Exposició a soroll (per(maquinària: compressores; martells pneumàtics; espadons).
Exposició a vibracions (maneig de martells pneumàtics; espadons)
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles (terreny irregular)
Sobreesforços (talls de paviments, manipulació manual)
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-

Exposició a condicions ambientals extremes (reballs a l'exterior)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)

Mesures preventives:
-

-

-

-

-

Es delimitarà l'àrea d'actuació de la maquinària mitjançant una tanca o tancament separant
d'aquesta manera amb el trànsit urbà existent a la zona i es prohibirà tot accés a la mateixa.
S'establiran zones d'estacionament, espera i maniobres de la maquinària a utilitzar.
Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
Ordre i neteja.
Es realitzarà un estudi dels mètodes de retirada periòdica de materials i enderrocs de la zona
de treball.
Abans de començar els treballs de demolició s'obtindrà la corresponent informació sobre les
possibles conduccions elèctriques, aigua i gas sota el ferm, i s farà una inspecció del terreny
circumdant, per detectar la possibilitat de danys a l’entorn, o esfosaments..
S'ha de preveure el pas de la maquinària i els talls de treball sota línies elèctriques aèries
amb distància de seguretat.
Es regaran les zones d'actuació per evitar la formació de pols en excés.
Els materials que s'hagin excavat que puguin quedar amuntegats es retiraran amb la
periodicitat suficient com perquè no interfereixin en el ritme de treball o suposi situació de risc
addicional.
No es deixarà en acabar la jornada, cap ressalt ni enfonsament a la calçada.
Els treballadors exposats estaran obligats de portar protectors auditius homologats durant la
durada de la feina.
S'han d'extremar les mesures per evitar la presència de persones en zona de càrrega de runa
amb pala a camió.
En el cas de demolicions de sòl, mai es realitzarà el palanquejament de trams, pel risc que
puguin sortir acomiadats trossos.
Es tindrà en compte el radi d’acció de les màquines i les zones d’accés de camions, per
acordonar la zona de demolició. Dintre d’aquesta zona s’evitarà la presència de treballadors.
No dejar hincado el martillo manual en el pavimento, en caso de demoliciones exteriores.
No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en, o
junto, a una acera transitada por otros ciudadanos. Evitar posibles accidentes cerrando la
llave del circuito de presión.
Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las mangueras.
Cada treball amb martell manual, esta previst sigui realitzat per un mínim de dues persones
que es tornaran cada hora, por prevenció de lesiones por permanència continuada reben
soroll i vibracions sobre el cos.
No deixar clavat el martell manual en el paviment, en caso de demolicions exteriors.
No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressió especialment si treballa en, o junt,
a una vorera transitada por altres ciutadans. Evitar possibles accidents tancant la clau del
circuit de pressió.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Pantalles de protecció per a operaris oxitall.
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-

Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Cinturó antivibratori
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Balisas lluminosas.

24.5. Desbrossament mecanitzat
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Projecció violenta de partícules, (pedres,..).
Atropellaments i accidents amb màquines o vehicles.
Bolcada de maquinària.
Atrapament amb màquinas
Incendi i explosió.

Mesures preventives:
-

-

-

-

Abans d’iniciar els treballs s’inspeccionarà la zona en previsió de pous sense tapar, talussos
pronunciats, etc. que caldrà senyalitzar i protegir.
Prohibir cremar els restis procedents de la poda en marges de carreteres.
Donat que saltin amb facilitat guspires en fregar amb pedres quan és treballa amb la
desbrossadora, és tindrà sempre en el lloc de treball un extintor.
La càrrega de combustible en els motosserres o qualsevol altre tipus de màquina és
realitzaran sobre terrenys amb vegetació, evitant vessaments en el reblert dels dipòsits i no és
posessin en marxa, en el cas de motosserres i desbrossadores, en el lloc on s’ha realitzat el
proveïment. Així mateix és dipositaran els desbrossadores i motosserres en calent en llocs
sense vegetació.
Està prohibit enfilar-se als arbres per tallar branques.
En cap cas, quan s’acabin els feines és deixaran arbres o branques inestables que puguin
caure per l’efecte del vent.
Els arbres, pals o elements inestables hauran d'apuntalar-se adequadament amb
tornapuntes. Així mateix s'haurà d'establir el control de la direcció de caiguda dels arbres
davant la presència de serveis afectats mitjançant tirants o mitjançant el tascó del tall.
És recomanable que el personal que intervingui en els treballs de poda i tala, tinguin
actualitzades i amb les dosis de reforç preceptives, les corresponents vacunes antitetànica i
antitífica.
Totes les operacions que puguin realitzar-se amb retroexcavadora s'evitarà el tall directe per
persones, derrocant l'arbre i tallant-lo posteriorment en el sòl.
Àdhuc tallant els arbres en el sòl l'operari haurà de cerciorar-se de l'estabilitat de l'arbre i que
no rodarà o caure en tallar-lo.
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-

-

-

-

Cal cerciorar-se que el tronc està estable, buscant esquerdes, separacions i nafres. Buscar
branques seques o podrides per a retirar-les primer. Verificar també l'absència de nius, ruscos
o altres senyals que indiquen que pogués haver-hi algun tipus d'animal en l'arbre, que pogués
atacar al treballador.
Les branques que no puguin ser derrocades amb seguretat es baixaran amb una soga.
Ningú ha d'estar a dues vegades l'altura de l'arbre que s'està talant. Mantenir una distància
major quan s'estigui podant o talant en un pendent on els troncs puguin lliscar-se o rodar.
No es podrà realitzar simultàniament les labors de poda o tala amb les de neteja de vegetació
en la zona.
Mai donar l'esquena a un arbre que s'està caient.
Es tallarà el carril de la carretera o fins i tot la carretera completa amb senyalistes si hi ha
possibilitat que caigui alguna branca o el tronc de l'arbre en el qual s'estigui treballant.
Es recolliran restes de vegetació dipositats en la calçada immediatament després del
desbrossament, escombrant-los o bufant-los, perquè no puguin provocar caigudes de bicis o
motos.
Evitar recollir residus, rostolls, etc. directament amb les mans, encara que s'utilitzin guants.
Fer-ho sempre amb un recollidor per si hi hagués objectes tallants o punxants per evitar talls i
fins i tot greus infeccions
Es mantindran distàncies de seguretat dels senyalistes respecte al tall amb les
desbrossadores, perquè no els puguin ser projectats els materials.
Mantenir un extintor a prop d'aquests treballs per a poder respondre ràpidament a un conat de
foc
Planificar el moviment de les màquines i vehicles de manera que no hi hagi interferències
entre ells urant els treballs, ni en les maniobres de càrrega i descàrrega.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Resguards integrats en les màquines i equips

24.6. Excavació per a caixa de paviment
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Projecció violenta de partícules, (ruptura o talls de paviments).
Sobreesforços (maneig d’eines pesants).

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
51 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

-

Soroll (per: compressores; martells pneumàtics; espadons).
Pols ambiental.
Talls per maneig de materials i eines.
Vibracions, (maneig de martells pneumàtics; espadons).
Projecció violenta de partícules

Mesures preventives:
-

-

-

Es disposarà una tanca o delimitació de el tall amb barreres de formigó o similar que
impedeixi la sortida de terres i l'accés a l'obra a persones alienes, amb la deguda
senyalització.
Prohibició de permanència de personal en el radi d'acció de màquines en moviment.
Els vehicles es carregaran adequadament tant en pes a transportar com en distribució de la
càrrega, establint-se el control necessari per a que no es produeixin excessos que puguin
provocar riscos per caiguda incontrolada de material des de els vehicles o per circulació
d’aquests amb sobrecàrrega.
El moviment de vehicles de transport es regirà per un pla preestablert procurant que aquests
desplaçaments mantinguin sentits constants.
Es mantindrà neta la calçada en tot moment, retirant restes de fang o material que pogués
dipositar-se a les rodes de vehicles d’obra, després de possibles pluges a la zona.
Qualsevol desperfecte que es produeixi a la calçada, motivat pel pas de vehicles pesats, serà
esmenat de forma immediata, mai deixant esglaons o material solt que pugui donar lloc a
accidents circulatoris.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Balisas lluminosas.

24.7. Estesa i piconatge de base tot-u artificial
Riscos:
-

Caiguda de persones a diferent nivell (circulació en vores de terraplenat, accés a zones de
treball)

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolaresportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell
52 de 86

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA.

-

Caigudes al mateix nivell (irregularitat superfície de treball, accés a zones de treball, aplec de
terres)
Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament (inestabilitat de talussos)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (manutenció de tot-u artificial,
no respectar distància de seguretat)
Trepitjades sobre objectes (irregularitat superfície de treball)
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles (inestabilitat del vehicle: recolzaments
hidràulics, zones de circulació en condicions
Sobreesforços (treballs manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Exposició a sorolls (maquinària)
Exposició a vibracions (maquinària)

Mesures preventives:
-

-

-

-

-

-

Els moviments de vehicles i màquines seran regulats per personal auxiliar que ajudarà a
conductors i maquinistes en la correcta execució de les maniobres, especialment les
maniobres de marxa enrere dels vehicles a la vora de terraplens.
Els treballadors de a peu que hagin d'estar presents en el tall es limitaran a realitzar les seves
activitats allunyats de el camp de moviment dels equips de treball
Les operacions de descàrrega de materials estaran sempre dirigides per un especialista amb
experiència en aquests tipus de treball tenint en compte sempre els gàlibs existents amb
estructures, línies aèries, etc ..
És prohibida la marxa cap enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra
de descens de la caixa, després de l'abocament de terres, especialment, en presència de
línies elèctriques aeris.
Tots els vehicles emprats per a les operacions de farciment i compactació estaran dotats de
botzina automàtica de marxa cap enrere.
Els vehicles es carregaran adequadament tant en pes a transportar com a distribució de la
càrrega, establint-se el control necessari perquè no es produeixin excessos que puguin
provocar riscos per caiguda incontrolada de material des dels vehicles o per circulació
d'aquests amb sobrecàrrega.
Se li prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que
portaran sempre escrita de forma llegible. S'especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega
màxima".
Durant la càrrega i descàrrega de camions i banyeres, els conductors romandran a l'interior
de la cabina.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
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-

Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Resguards integrats en les màquines i equips

24.8. Estesa, reg i compactació de mescles bituminoses en calent
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari obra i terrenys irregulars,)
Trepitjades sobre objectes (trepitjades sobre elements calents)
Cops amb objectes o eines i maquinària (ús d'eines manuals,
Projecció de fragments o partícules ( treballs de col.locació i estesa de betums, quitrans,
mesclas..).
Atrapament per o entre objectes (maquinària pròpia de l'obra)
Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles (maquinària de compactació en la
proximitat de les vores del talús
Sobreesforços ( ús d'eines manuals en treballs de estesa i reg manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Contactes tèrmics ( col.locació de betums)
Exposició a contactes elèctrics directes i indirectes (Contactes amb instal.lacions existents)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de la circulació de vehicles, vapores de
betums)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Exposició a vibracions ( maquinària de estesa)

Mesures preventives:
-

S’atendrà que no hi hagi ningú treballant a les immediacions del camió durant l’obertura i
tancament de la comporta, en previsió de cops.
S’organitzaran els treballs per tenir una coordinació en la circulació.
La maniobra d’aproximació i estesa de productes asfàltics estarà dirigida per un especialista,
en prevenció de riscos per imperícia.
Es prohibeix la marxa enrere dels camions con la caixa aixecada desprès d’abocar
l’aglomerat.
No es sobrepassarà la càrrega especificada per cada vehicle.
Les vores laterals de l’estenedora estaran senyalitzats amb bandes pintades en colors negre i
groc alternativament, per evitar atrapaments.
No es permetrà la presència a l’estenedora d’asfalt en marxa, de cap altra persona que no
sigui el conductor, per evitar accidents per caiguda.
Es prohibeix expressament l’accés de operaris a la regla vibrant durant las operacions de
estesa, en prevenció de accidentes.
Per l’estesa de l’aglomerat, s’utilitzaran única i exclusivament les plataformes que l’esmentada
màquina té, i es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixin el
contacte amb el cargol sense fi de repartiment de l’aglomerat.
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Per tal d’evitar la projecció de fragments, es procurarà no deixar la graveta solta, recollint les
restes soltes després del compactat.
La forma i alçada dels camions serà l’adequada perquè durant l’abocament a l’estenedora, el
camió només toqui aquesta per mitjà dels rodets previstos.
En llocs inaccessibles per als equips de compactació normal (com entroncaments de camins
a carreteres), s’utilitzaran altres de mida i disseny adequat per la feina que es pretengui
realitzar, inclús a mà, pel que s’haurà de descarregar el material fora de la zona que s’hagi
d’estendre.
Es prohibirà l’hissa’t de les caixes dels camions en corbes de peralt pronunciat.
Els camions d’aglomerat no es situaran durant l’espera del torn per l’abocament, en zones de
pas.
En l’ús de substàncies o preparats perillosos (betúm) s’actuarà segons lo establert en la fitxa
de seguretat del producte, la qual te que estar a disposició dels treballadors que ho manipulin.
La maquina de estesa no pot ser un equip de trasllat de material (senyals, cons, etc...), per lo
que ha d’estar lliure para evitar caigudes de elements sobre dels treballadors.
Caldrà disposar en l’obra d’aigua potable. Las begudes alcohòliques estan prohibides en la
obra.
En l'ús de substàncies o preparats perillosos (betum) s'actuarà segons l'establert en la fitxa de
seguretat del producte, la qual ha d'estar a la disposició dels treballadors que ho manipulin.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Cinturó antivibratori
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Resguards integrats en les màquines i equips

24.9. Tractament superficial de beurada bituminosa (slurry asflatic)
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari obra i terrenys irregulars)
Caigudes a diferent nivell, (pujar o baixar de les màquines).
Trepitjades sobre objectes (trepitjades sobre elements calents)
Cops amb objectes o maquinària (ús d'eines manuals,
Projecció de fragments o partícules (treballs de col.locació i estesa de slurry asfaltic..).
Atrapament per o entre objectes (maquinària pròpia de l'obra)
Sobreesforços ( ús d'eines manuals en treballs manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Contactes tèrmics (col.locació de slurry asflatic)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de la circulació de vehicles, vapores de
betums)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Incendios
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Mesures preventives:
-

-

-

-

-

Abans de procedir a l'extensió de la beurada, es netejarà la superfície de pols, brutícia, fang
sec, etc utilitzant escombradores.
S'evitarà el contacte directe amb la pell. Per a això les persones que executin aquests
treballs, hauran de fer servir un equip de protecció adequat, que inclogui ulleres, roba i
protectors facials per tal de protegir els ulls i la cara.
Queda terminantment prohibit fumar mentre s'estiguin realitzant operacions d'estès de
beurada bituminosa.
Per evitar els riscos d'atropellament i atrapament, el personal que treballi a peu ha d'anar
equipat en tot moment de armilla reflectant homologats i, en perfecte estat de visibilitat.
S'ha d'evitar la presència de persones a la zona de treball. Per a això s'ha de senyalitzar el
recorregut dels vehicles i personal de a peu a la zona afectada pels treballs, a fi d'evitar
possibles interferències.
En cas de mantenir la circulació pública per carrils annexos, es disposarà de senyalització
viària adequada a el tipus de desviament i personal encarregat de la coordinació de l'trànsit
dotat de les proteccions individuals i col·lectives que obligui la normativa.
No s'utilitzarà benzina ni un altre dissolvent inflamable per a la neteja d'eines. Es poden
utilitzar dissolvents menys volàtils com el querosè però en zones ben ventilades.
Es vigilarà que no hi hagi fonts de calor o foc properes a la zona d'estès.
L'equip de estès comptarà amb extintors de pols química o diòxid de carboni.
Durant la posada en obra, els treballadors mantindran una distància de seguretat adequada i
s'ubicaran sempre a sotavent.
En el cas en què es produís alguna cremada per contacte amb producte bituminós calent, ha
de refredar ràpidament la zona afectada amb aigua abundant freda. En cas de cremades
extenses se les ha de cobrir amb draps esterilitzats i transportar l'accidentat immediatament a
l'hospital.
No s'han d'utilitzar dissolvent per treure l'asfalt de la pell humida, s'incrementaria la gravetat
de el dany ocasionat.
El regador no de regar fora de la zona marcada i senyalitzada.
En dies de fort vent, baixar el filtre de reg tot el prop de terra que es pugui per evitar
esquitxades.
No deixar la màquina o vehicle en pendent si no està parada i convenientment calçada.
Realitzar les revisions reglamentàries a les màquines i registrar-les en Llibre de manteniment

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Guants de protecció contra contactes tèrmics.
Armilles reflectants
Botes de seguretat.
Ulleres contra impactes i antipols.

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Resguards integrats en les màquines i equips
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24.10. Paviments de llosa de formigó, panots,
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari d'obra, Irregularitat de la zona de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (transport de material,
manipulació de blocs de llosas de formigó, panots,...)
Trepitjades sobre objectes (itinerari d'obra, aplecs de material
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, manipulació de llosas, panots,...)
Projecció de fragments o partícules (tall en sec de peces de llosas y panots, retirada de
runas)
Sobreesforços (manipulació de materials, us d'eines manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (us d’eines electrics)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de terres, confecció de morter, tall de
materials)
Contactes amb substancies nocives:càustiques, corrosives, irritants o al.lergèniques
(contactes amb morter de ciment)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia d'obra)
Exposició a sorolls (tall de peces, maquinària)

Mesures preventives:
-

-

-

-

Es mantindrà delimitada la zona de treball. En cas d'haver de treballar en zones properes a el
pas de vehicles es comprovarà que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada
adequadament, diferenciant la zona de treball, la de pas de vehicles i la de pas de vianants.
Es tancarà a el pas les zones de treball en prevenció d'ensopegades o trepitjades sobre
superfícies fresques.
Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de caigudes.
A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d'un
tauló".
Els talls es netejaran convenientment i mai es deixaran restes en zones de pas. Hi haurà
bona il·luminació a tota la zona.
Les peces de pes elevat han de ser manejades per una quadrilla, mai una sola persona.
Per a la manipulació i col·locació de lloses i llambordes en la seva ubicació final, sempre que
sigui possible s'utilitzaran mitjans mecànics o estris auxiliars (útils d'agafada i màquines per
evitar la manipulació manual de càrregues).
El tall de peces s'ha de fer per via humida.
Qualsevol desnivell de el terreny (pous, arquetes) quedarà perfectament tancat i protegit
evitant amb això la caiguda a diferent nivell, instal·lant les tapes definitives com més aviat
millor.
Es garantirà l'estabilitat dels aplecs.
Totes les eines disposaran de doble aïllament, conductors en perfecte estat, etc ... així com
les corresponents proteccions.
En l'ús de substàncies o preparats perillosos s'actuarà segons el que estableix la fitxa de
seguretat del producte, la qual ha d'estar a disposició dels treballadors que ho manipulin.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
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Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules (toll de vorades,...).
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció

27.11. Col.locació de vorades de pedra granitica
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari d'obra, Irregularitat de la zona de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (transport de material,
manipulació de vorades,...)
Trepitjades sobre objectes (itinerari d'obra, aplecs de material
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, manipulació de vorades,...)
Projecció de fragments o partícules (tall en sec de peces de vorades, retirada de runas)
Sobreesforços (manipulació de materials, us d'eines manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (us d’eines electrics)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de terres, confecció de morter, tall de
materials)
Contactes amb substancies nocives:càustiques, corrosives, irritants o al.lergèniques
(contactes amb morter de ciment)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia d'obra)
Exposició a sorolls (tall de peces, maquinària)

Mesures preventives:
-

Es tancarà al pas les zones de treball en prevenció d'ensopegades o trepitjades sobre
superfícies fresques.
Totes les eines disposaran de doble aïllament, conductors en perfecte estat, etc. així com les
corresponents proteccions.
En l'ús de substàncies o preparats perillosos s'actuarà segons el que estableix la fitxa de
seguretat del producte, la qual ha d'estar a disposició dels treballadors que ho manipulin.
La posada en obra del formigó s'efectuarà des d'una altura prou reduïda perquè no es
produeixin esquitxades o cops imprevistos.
Les peces de pes elevat han de ser manejades per una quadrilla, mai una sola persona. Es
faran servir sempre que sigui possible mitjans mecànics o utensilis auxiliars.
Qualsevol desnivell del terreny (pous, arquetes, reixetes) quedarà perfectament tancat i
protegit evitant amb això la caiguda a diferent nivell, instal.lant les tapes definitives com més
aviat millor.
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Es garantirà l'estabilitat dels aplecs.
Els palets de material s'apilaran apilats en un màxim de dues files per evitar la seva caiguda.
El posicionament de les vorades després de la seva aplec al lloc a col.locar, es realitzarà
posant-los en horitzontal, mai en vertical, davant el risc que suposa aquesta pràctica de
caiguda sobre membres inferiors dels treballadors.
Es col.locaran protectors plàstics tipus bolets en els rodons d'acer que es claven en el terreny
per marcar l'alineació dels prefabricats.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules (toll de vorades,...).
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció

24.12. Plantació antierosió a proximitat de talús
Riscos:
-

Caigudes de persones a diferent nivell (caigudes en talús)
Caiguda de persones al mateix nivell (itineraris d'obra, irregularitat de la superfície de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (operacions de càrrega i
descàrrega de materials)
Trepitjades sobre objectes (itineraris d'obra, zonas de treball)
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals)
Sobreesforços (manipulació manual de càrregues pesades)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de substàncies d'adob o fitosanitaries, pols
de terres)
Contactes amb substancies nocives :càustiques, corrosives, irritants o al.lergèniques (terres
adobades, productes químics fitosanitaris)
Accidents causats per éssers vius
Atropellaments o cops amb vehicles (vehicles aliens i propis de l'obra)

Mesures preventives:
-

Treballar amb els peus ben assentats a terra, i amb les cames lleugerament obertes per evitar
possibles desequilibris.
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Els apalancaments no es realitzaran de forma brusca.
Les plantes tractades i els altres materials contaminats s'han de mantenir a distància de les
zones de descans i restauració així com de les peces de vestir i altres efectes personals
emmagatzemats.
Les plantes i els contenidors han d'estar clarament etiquetats amb un esment de la
denominació completa del producte químic i els seus compostos actius, les precaucions
bàsiques que s'han de prendre, els símptomes d'intoxicació i les mesures que s'han d'adoptar
en cas d'intoxicació. Aquestes informacions es comunicaran als treballadors, si és possible
per escrit.
Les bosses per a plantes, els arnesos o els altres contenidors destinats a l'transport de les
plantes tractades fins al lloc de treball s'han de netejar buidant i rentant diàriament. Han
d'haver estat fabricats amb materials o un revestiment resistent als productes químics.
Els productes utilitzats han d'estar clarament etiquetats amb un esment de la denominació
completa del producte químic i els seus compostos actius que poguessin dur, les precaucions
bàsiques que s'han de prendre, els símptomes d'intoxicació i les mesures que s'han d'adoptar
en cas d'intoxicació. Aquestes informacions s'han de comunicar als treballadors, si és
possible per escrit.
S'ha de rentar immediata i completament tota contaminació de la pell o d'un revestiment de
protecció per a un concentrat de plaguicides.
Els treballadors que se sentin indisposats d'indicar immediatament els seus símptomes a
l'supervisor i tractar de ser examinats al més aviat per un metge, i també han de descriure el
seu treball i la denominació completa de l'plaguicida utilitzat.
En el trasplantament d'arbres, es entutorat o es subjectaran amb tirants (vents) tots els arbres
que per la seva envergadura puguin desplomar-se i causar accidents. Aquests tirants només
podran ser retirats quan hi ha absoluta garantia d'arrelament general de l'arbre trasplantat.
Durant la plantació, es mantindrà subjecte l'arbre per evitar caigudes inesperats fins que es
entutore.
S'haurà de realitzar una organització de la feina tenint en compte el fet que es afavoreixin els
canvis posturals. Alternar les tasques que requereixen moviments pesats o repetitius, amb
tasques de tipus estàtic.
Es comprovarà abans d'utilitzar-les, l'estat de les eines i maquinària.
Abans d'excavar les rases, s'estudiaran les repercussions de l'excavació a les àrees
confrontants i es resoldran les possibles interferències amb canalitzacions de serveis
existents.
Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de les màquines.
Les rases romandran obertes el mínim temps possible i les vores estaran protegits amb
baranes o tanques de 90 cm d'altura. En cap moment hi haurà les znajas sense abalisar o
protegir.
La terra i els materials procedents de l'excavació s'emmagatzemaran a una distància suficient
de la vora de l'excavació. La distància a la vora serà com a mínim igual a la profunditat de
l'excavació. Tampoc s'apilaran materials en zones pròximes a la vora de les excavacions.
En l'excavació de rases al costat de camins, es deixarà la terra excavada a la part exterior de
la rasa, de manera que no envaeixi la circulació.
En el cas que les plantacions s'hagin de realitzar des del talús, els treballadors es trobaran
enganxats amb l'arnès de seguretat a una línia de vida disposada a coronació per evitar
lliscaments i caiguda a diferent nivell.
S'evitarà la càrrega de més de 25 kg per persona.
La hidrosembra de talussos si es realitza des d'un camió amb mànega, el camió disposarà de
totes les proteccions perquè el treballador que projecta els productes a pressió no pugui caure
del vehicle.
La hidrosembra és una barreja de llavors, mulch, estabilitzador, àcids úlmicos i fúlvics i adob
mineral. De tots ells l'únic component que podria ser perillós serien els àcids, que tenen risc
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de cremades a la pell en concentracions altes, però en principi es dissol en grans quantitats
d'aigua, de manera que no hi ha riscos.
En qualsevol cas se sol·licitarà les fitxes tècniques dels productes utilitzats i es
proporcionaran als treballadors que hagin de manipular-los, perquè coneguin els possibles
perills o advertències que faci el subministrador fa a l'ús.
Els estabilitzants es solen tornar perillosament resbalizos en combinació amb l'aigua o la
humitat, per la qual cosa s'hauria aïllar la zona en cas de vessament.
S'evitarà la creació de fangars i embassament.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable i amb
productes químics fitosanitaris.
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció

24.13. Muntatge de aparcamets de bicicletes y baranes metal.licas
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell,
Caiguda de persones a diferent nivell (treballs de col.locació d'elements propers a desnivells)
Caiguda de persones al mateix nivell (itineraris d'obra, Irregularitat de la superfície de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (transport i manipulació de
materials)
Trepitjades sobre objectes (superfície de treball, aplecs de material)
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, col.locació d'elements)
Sobreesforços (carreteig de materials pesats)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (contactes directes o indirectes en treballs de soldadura
elèctrica)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols y particules generades en talls)
Atropellaments o cops amb vehicles (vehicles propis d'obra i aliens)
Projecció de fragments o partícules (per ús de radial, en fixació de suports)

Mesures preventives:
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Abans d'iniciar els treballs es comprovarà la situació de la zona on es va a treballar i la
instal·lació de les proteccions necessàries (tancamenst de proteccion, baranes
provisionals,..). No s'iniciarà cap treball sense l'existència d'aquestes proteccions,
Sempre que sigui possible s'haurà d'haver previst un transport mecànic de les peces
metàl·liques. Quan aquest no sigui possible, el transport es farà manualment en la distància
més curta possible. Si el pes que s'ha de transportar resulta excessiu per a una sola persona,
s'ha de sol·licitar l'ajuda necessària.
Tota la maquinària elèctrica a utilitzar estarà dotada de doble aïllament amb connexió a terra
de totes les seves parts metàl·liques i dotades de el manillar de maneig i control revestit de
material aïllant de l'electricitat.
Quan una peça s'hagi presentat, s'ancorarà ràpidament, per prevenir una falsa sensació de
seguretat, ja que aquest element no té encara la resistència necessària. En el cas que un
element sigui rebut amb material que no ho fixi immediatament, es mantindrà apuntalat o
subjecte durant el període necessari per al seu complet fiançament.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Armilles reflectants
Cinturó de seguretat

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Senyals de riscos i de transit
Les integrades en els mitjans auxiliars
Els resguards integrats en màquines i equips
Tanques de contenció de vianants o newyerseys
Barana de protecció en vora de tauler

24.14. Senyalització horitzontal
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari obra i terrenys irregulars,)
Cops amb objectes o eines i maquinària (ús d'eines manuals,
Projecció de fragments o partícules (esquitxades de pintura).
Atrapament per o entre objectes (maquinària pròpia de l'obra)
Atrapament per bolcada de màquines, o vehicles (maquinària autopropulsada)
Sobreesforços ( ús d'eines manuals en treballs de pintat manual, postures forçades)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pvapores de pintura)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
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Mesures preventives:
-

-

-

-

-

-

-

Abans de començar els treballs, cal disposar la senyalització adequada per indicar la
presencia dels treballs als vehicles o vianants que circulin pels carrers. Aquesta senyalització
s’haurà de disposar en funció de l’afectació de les obres, la intensitat de circulació, el tipus de
calçada, la visibilitat, etc. i s’hauran de seguir les indicacions del coordinador de seguretat i la
direcció facultativa.
Sempre que sigui necessari s’aturarà o desviarà el trànsit per garantir la seguretat dels
treballadors.
Quan es realitzin treballs de senyalització horitzontal, la pintura utilitzada s’haurà
d’emmagatzemar en llocs ventilats i protegits del sol.
L’encarregat de realitzar els treballs de pintura es situarà d’esquena al vent, i haurà de
comprovar que la pintura en suspensió (en cas d’aplicar-la amb pistola) no es dirigeixi cap als
seus companys de treball o els vianants.
Aquests treballs es realitzaran seguint postures ergonòmiques per evitar sobreesforços per
treballs en postures forçades.
Els treballadors que hagin de manipular productes químics coneixeran les fitxes tècniques
dels mateixos, havent de complir estrictament les indicacions del fabricant.
Els productes químics s’emmagatzemaran en llocs ben ventilats.
Quan s’apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran
d’estar dotats de mascareta de protecció que ha de complir amb les exigències legals vigents
amb el corresponent filtre químic o mecànica quan les pintures continguin una elevada
càrrega de pigments i sense dissolvents orgànics que evitin la ingesta de partícules sòlides.
Es prohibeix emmagatzemar susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els recipients
tancats de forma incorrecte, per evitar accidents per generació d’atmosferes tòxiques o
explosives.
Es prohibeix fumar o menjar quan s’estiguin manipulant els productes que continguin
dissolvents orgànics o pigments tòxics.
S’advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la
necessitat d’una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus
d’ingesta.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls d’obra als que
s’utilitzin els productes químics, per evitar el risc d’explosió (o incendi).
Les recàrregues de pintura a la màquina es faran en llocs adequats apartats completament
del trànsit. Al mateix temps, que al finalitzar els treballs la màquina s’estacionarà apartada del
trànsit, en un lloc acotat per a tal efecte de forma que no representi risc per la circulació.
La pintura i premarcatge de marques vials de calçada, es realitzarà amb l’ajuda de senyalistes
que controlin el trànsit, desviant-lo a la zona ocupada del carril, o parant la circulació si no hi
cabessin a la calçada els vehicles dels dos sentits. Estarà col locada la senyalització
provisional d’obres tant a la calçada principal on s’actuï, com en els possibles enllaços a
aquesta propers al lloc que s’està pintant.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Botes de seguretat.
Guants per a maneig de materials.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
esquitxades de pintura.
Mascareta, en tots aquell treballs de pintat i amb dissolvents orgànics o pigments tòxics.
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
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-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Cons

27.15. Col.locació de senyalització vertical
Riscos:
-

Caigudes al mateix nivell,
Caiguda de persones a diferent nivell (treballs de col.locació d'elements propers a desnivells)
Caiguda de persones al mateix nivell (itineraris d'obra, Irregularitat de la superfície de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (transport i manipulació de
materials)
Trepitjades sobre objectes (superfície de treball, aplecs de material)
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, col.locació d'elements)
Sobreesforços (carreteig de materials pesats)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (contactes directes o indirectes en treballs de soldadura
elèctrica)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols y particules generades en talls)
Atropellaments o cops amb vehicles (vehicles propis d'obra i aliens)
Projecció de fragments o partícules (per ús de radial, en fixació de suports)
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Mesures preventives:
-

-

-

No es treballarà mai sobre escales de mà recolzades a la mateixa estructura a muntar si
aquesta no és totalment estable i segura. Aquestes hauran de facilitar l’estabilitat necessària
rebent ajuda per part d’algun treballador o fixació de la mateixa.
Per evitar sobreesforços, quan la càrrega superi els 25 Kg o es tingui dificultat per mida o
volum s’utilitzaran els equips adequats de treball i transport de materials. Els operaris han de
realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, doblar i fer força
amb les cames per aixecar els pesos.
Establiment d’una superfície de treball estable i adequada.
Es subjectaran fermament els senyals entre dos operaris fins que estiguin ancorats al terreny.
Ús de discos de tall específics per al material a emprar i en perfecte estat d’ús.
Eines elèctriques amb posada a terra.
Prohibició d’aixecar més de 25 kg una sola persona.
Quan un element s’hagi presentat, es fixarà ràpidament, per prevenir una falsa sensació de
seguretat, ja que aquest element no té encara la resistència necessària.
En el cas que un element sigui rebut amb material que no el fixi de forma immediata, es
mantindrà apuntalat o subjecte durant el període necessari per la seva completa consolidació.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que es puguin produir
despreniments de partícules.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable i amb
productes químics fitosanitaris.
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció

24.16. Desplazament de punt de llum, connexió a xarxa, proves i posta en funcionament
Riscos:
-

Caiguda de persones a diferent nivell (operacions d'instal.lació de lluminàries)
Caiguda de persones al mateix nivell (superfície de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (arrencada, transport,
manipulació i col·locació de bàculs)
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, manipulació e punts de llum)
Projecció de fragments o partícules (processos de col·locació, encaix d'elements)
Sobreesforços (carreteig de materials pesats)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics directes i indirectes proves d'instal·lacions
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-

Atropellaments o cops amb vehicles (vehicles propis i aliens a l'obra)

Mesures preventives:
-

-

-

Un cop identificada la zona i els element de la instal·lació on es realitzarà la feina, i excepte
que disposem de informacions essencials per realitzar el treball d’altre maneta, seguirem el
procés que es detalla seguidament, que desenvolupa seqüencialment en cinc etapes (5
regles d’or de treballs elèctrics):
o Desconnectar i treure la tensió de la xarxa.
o Evitar qualsevol realimentació de la xarxa en desconnexió.
o Verificar l’absència de tensió del circuit.
o Posar en creuament i al terra les fases.
o Protegir davant elements propers en tensió, en el seu cas, i establir una senyalització
de seguretat per delimitar la zona de treball.
Fins que a siguin complimentades aquestes cinc regles d’or, no es podrà autoritzar el inici de
treballs sense tensió i es considerarà que el circuit està en tensió . No obstant, per establir les
indicacions de seguretat indicada en el punt 5, podrà considerar-se que la instal·lació està
sense corrent si s’han complert les quatre etapes anteriors i no poden envair zones de perill
d’elements propers en tensió.
S'habilitaran espais per a la recollida dels diferents components dels bàculs.
Per a la seva arrancada i col.locació en el lloc d'ubicació dels bàculs s'hissaran amb equips
adequats al pes i les característiques d'aquests i les condicions del terreny.
El procediment de collocació dels bàculs contemplarà els següents passos:
o El bàcul es descarregarà (o es desplaçarà des de la zona on estigui apilat) fins a un
lloc proper a la zona de col.locació. En aquest punt resultarà molt important el que
els bàculs estiguin ben bragats i equilibrats per evitar caigudes i moviments bruscos
de la càrrega.
o Per procedir a la seva col.locació en el lloc d'ubicació es procedirà a lligar el bàcul de
manera que pugui quedar vertical durant el seu desplaçament fins al lloc definitiu i es
desplaçarà lentament. Si les característiques del bàcul permeten que aquesta
operació es pugui dur a terme des del transport o la zona d'apilament, es podrà
començar per aquest punt en lloc de per el punt anterior.
o Quan s'arribi al punt de col.locació s'acabarà guiar fins que entrin els cargols del
suport de fixació. Aquesta operació només es farà si l'estabilitat del sistema gruaeslinga ofereix garanties que no caurà.
o Un cop fixat el bàcul al suport i els cargols estiguin ben atapeïts, es podrà procedir a
treure les eslingues que suportaven el bàcul.
Durant aquestes operacions només romandran en els voltants de la zona de col.locació el
personal imprescindible.
S'incorporaran les lluminàries a les columnes a terra, de manera que s'evitin els treballs en
altura en la mesura del possible.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Armilles reflectants
Cinturó de seguretat
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Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Resguards integrats en les màquines i equips

24.17. Muntatge de ampits prefabricat de formigó armat i baranes metal.lícas en estructures
Riscos:
-

Caiguda de persones a diferent nivell (caigudes en el procés de muntatge de l’estructura, des
vora de tauler)
Caiguda de persones al mateix nivell (superfície irregulars de treball)
Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats (caigues d’elementes
prefabricat al proceès de col.locació en obra, caiguda d’elements durante el transporte)
Trepitjades sobre objectes (trepitjades a sobre d’objectes punxants, trepitjades sobre
materials mal aplegats)
Cops i talls amb objectes o eines (cops en l’utulizaciò d'eines manuals, cops en procès d’ajust
de peces)
Projecció de fragments o partícules (en processos de encaix d'elements)
Atrapamente per o entre objecte (en la col.locaciò d’elements, treballs de guiatge de peces
prefabricats)
Atrapaments per bolcada de maquines, gruas, (bolcada de la maquinaira en el procès de
col.locaicón d’elements prefabricats
Sobreesforços (manipulaciò de materials pesats)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior, bufades de vent fortes)
Atropellaments o cops amb vehicles (vehicles propis i aliens a l'obra)

Mesures preventives:
-

-

La zona de treball estarà lliure d'obstacles.
S'ha de esmerar l'ordre i la neteja en l'execució dels treballs.
El personal encarregat de la manipulació i muntatge de les peces estarà degudament format
per a això i utilitzarà els EPIS necessaris.
El personal utilitzarà sempre el vestuari d'alta visibilitat.
Els treballs es realitzaran sense el trànsit obert, en cas contrari es senyalitzarà segons la
Norma de Carreteres 8.3 I.C.
Es prohibeix col·locar-se sota càrregues suspeses.
Cada peça de barrera ha de ser manipulada d'una en una. Sota cap circumstància s'han de
manipular dues o més barreres a el mateix temps.
Les barreres han de quedar horitzontals quan són aixecades i cal assegurar que cap part de
la barrera o el sistema de col·locació es projecta dins d'un carril obert a l'trànsit
Es revisaran les peces en la seva totalitat, per comprovar que cap part de les mateixes hagi
sofert deteriorament durant el transport i emmagatzematge, que pugui ocasionar el
despreniment d'algun element durant l'hissat de la mateixa
Els equips de transport i manipulació de les peces de barrera estaran correctament
dimensionats, i seran capaços de suportar el pes de les mateixes.
Les càrregues es guiaran mitjançant cordes, mai amb les mans i vigilar la seva hissat perquè
sigui estable.
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-

Complir sempre les indicacions de fabricant per al maneig dels prefabricats.
S'habilitaran espais determinats per l'apilament de materials
Les barreres han de ser aixecades i col·locades evitant sempre qualsevol cop o mal.
Es compliran totes les mesures preventives donades per al camió grua i grua autopropulsada.
Durant totes aquestes operacions haurà d'estar sempre present el Recurs Preventiu
S'han de protegir convenientment els talls a la finalització de la jornada.
Utilitzar l'eina manual adequada a l'activitat i de forma correcta.

Treballs de control del trànsit (senyalistes):
-

-

-

El senyalista haurà de mirar sempre cap el tràfic, mai donant la esquena.
El senyalista no deixarà el lloc fins ser rellevat.
Els senyalistes tindràn las següents caracteristiques: Tenir bona vista y bon nivell auditiu,
estar permanentment atent y tindrà caràcter tranquil i sentit responsable.
El material de senyalització serà precis, no donant lloc a interpretacions imprecises de las
senyals exhibides. Mai es donarà pas o pararà el tràfic amb la ma, sempre amb discs
metàl·lics que estiguin en bones condiciones los pictogrames.
Es col·locaran a la cuneta, mai al mig del carril.
Estaran intercomunicats els dos senyalistes, un situat en cada extrem del treball, entre ells en
tot momentto, preferentment amb walkie-talkies. Se asseguraran que han entès les
indicacions del company.
Els senyalistes no es col·locaran per davant de las senyals col·locades.
Les indicacions que facin les faran de manera enegètica.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Armilles reflectants
Arnès de seguretat (condicionats a l'existència de punts d'ancoratge o línies de vida)

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Les integrades en els mitjans auxiliars
Els resguards integrats en màquines i equips
Tanques de contenció de vianants o newyerseys
Ganxos dotats de pestells de seguretat
Barana de protecció en vora de tauler

24.18. Execució de bases de formigó
Riscs:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari d'obra, Irregularitat de la zona de treball)
Projecció de fragments o partícules (posada en obra del formigó).
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-

Sobreesforços (manipulació manual, postures forçadas, us d'eines manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (us d’eines electrics)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de terres, confecció de morter)
Contactes amb substancies nocives:càustiques, corrosives, irritants o al.lergèniques
(contactes amb ciment)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia d'obra)
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles (terreny irregular)
Exposició a soroll (per maquinària).
Exposició a vibracions (maneig de vibradors)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)

Mesures preventives:
-

-

La posada en obra del formigó s'efectuarà des d'una altura prou reduïda perquè no es
produeixin esquitxades o cops imprevistos.
L'abocament del formigó a l'interior dels encofrats es farà repartint-lo uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, per evitar sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o
rebentar aquests.
Les maniobres sempre seran dirigides per persones especialistes i el maquinista tindrà en tot
moment a la vista la càrrega suspesa.
S'instal.laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar bolcades.
No es poden situar els treballadors darrere del camió formigonera durant el retrocés.
L'obertura del catúfol per a abocament de formigó s'executarà exclusivament accionant la
palanca per a això, amb les mans protegides amb guants.
Del cub o catúfol penjaran caps de guia per a ajuda a la seva correcta posició d'abocament i
s'evitaran en la mesura del possible els moviments pendulars.
Es prohibeix el desplaçament del vehicle amb les canaletes desplegades lliurement.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Mascareta antipols, en tots aquells treballs on el nivell de la pols sigui apreciable.
Protectors auditius
Armilles reflectants

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Tancaments de protecció
Resguards integrats en les màquines i equips
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24.19. Treballs d'encofrat i desencofrat
Riscos:
-

Caiguda de persones al mateix nivell (itinerari d'obra, Irregularitat de la zona de treball)
Caiguda de persones a diferent nivell
Trepitjades sobre objectes punxants
Cops i talls amb objectes o eines (ús d'eines manuals, manipulació de vorades,...)
Atrapament per desplom d'encofrats
Sobreesforços (manipulació manual, postures forçadas, us d'eines manuals)
Exposició a condicions ambientals extremes (treballs a l'exterior)
Exposició a contactes elèctrics (us d’eines electrics)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)

Mesures preventives:
-

-

-

-

-

Es tindrà cura de l'ordre i la neteja durant l'execució d'aquests treballs.
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran, (o reblaran, segons casos).
Serà obligatori disposar de falques de fusta realitzades en fàbrica, limitant al màxim la
fabricació en obra d'aquestes falques.
Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per al
seu posterior retirada.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que
s'apilarà, en un lloc conegut per al seu posterior retirada.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des
del costat del qual no pot desprendre la fusta, és a dir, des del ja desencofrat.
Abans de l'abocament del formigó, l'encarregat del tall, ha de comprovar la bona estabilitat del
conjunt, així com el correcte ancoratge de suports, puntuals, etc.
L'ascens i descens de personal als encofrats a més de dos metres d'altura s'efectuarà a
través d'escales de mà reglamentàries, fins a 3.5 metres. Per a majors altures s'empraran
plataformes elevadores. Estarà prohibit l'enfilar-se pels panells per deixar anar les cadenes de
la grua, col·locació de espasins, etc ...
Totes les puntes que sobresurtin de qualsevol element de fusta per a encofrats, s'arrencaran
o doblegaran.
Els elements d'encofrat s'han de revisar abans de la posta, per tal de comprovar que el seu
estat ofereix garanties per suportar les sol·licitacions produïdes pel formigó fresc, i que no
tenen alguna part despresa capaç d'ocasionar enganxades o puncions.
El muntatge de panells d'encofrat en dies ventosos s'efectuarà amb molt de compte, i si les
circumstàncies ho aconsellen es suspendrà (amb vents superiors a 60 km / h), ja que l'efecte
vela pot originar moviments incontrolats d'aquests panells, amb perill de cops i caigudes dels
operaris o esforços addicionals en els mitjans de posada en obra de l'encofrat.
És essencial el control de la resistència del plànol de suport, tenint en compte que pot
disminuir durant els treballs per l'aparició de determinats elements, com per exemple, l'aigua.
Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcular, muntar i
mantenir de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
Les armadures dels panells verticals, o qualsevol altre element estructural de l'encofrat, no
s'utilitzaran ocasionalment com a plataformes de treball i com escales de mà. Prèviament a la
col·locació d'aquells, cal el muntatge d'aquestes en els emplaçaments correctes.
Per al maneig d'encofrats que requereixen transport des grues amb ajudes de ganxos de
pengi units a eslingues, es prohibeix la realització d'aquests treballs sense una persona que
dirigeixi la maniobra. A més, s'ha de comprovar periòdicament l'estat de les eslingues.
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La vigilància de talussos durant les operacions d'encofrat i desencofrat de l'extradós dels
murs serà contínua, en prevenció d'esfondraments.
Les taules de subjecció no han d'estar massa seques ni massa verds perquè es deformarien
sota l'acció de l'aigua o per efecte del sol, respectivament.
És essencial el control de la resistència del plànol de suport, tenint en compte que pot
disminuir durant els treballs per l'aparició de determinats elements, com per exemple, l'aigua.
Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcular, muntar i
mantenir de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos.
No es procedirà a desencofrar fins que la persona responsable ho autoritzi, d'acord amb les
especificacions tècniques.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Casc de seguretat no metàl·lic
Botes de seguretat.
Guants d'ús general, de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.
Botes d'aigua homologades.
Ulleres contra impactes i antipols.
Vestits d'aigua, molt especialment en els treballs que no puguin suspendre amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
Protectors auditius
Armilles reflectants
Arnès de seguretat (condicionats a l'existència de punts d'ancoratge o línies de vida)

Proteccions col.lectives:
-

Senyals de riscos i de transit
Les integrades en els mitjans auxiliars
Els resguards integrats en màquines i equips
Tanques de contenció de vianants o newyerseys

25. MAQUINÀRIA. RISCS I MESURES PREVENTIVES.
Riscs comuns:
-

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys irregulars).
Caigudes a diferent nivell, (pujar o baixar de les màquines, des de la caixa dels camions,..).
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles (terreny irregular, maquinària de en la
proximitat de les vores del talús)
Atropellaments o cops amb vehicles (circulació aliena i pròpia de l'obra)
Col·lisions de màquines
Exposició a soroll (maquinària).
Exposició a vibracions (maneig de maquinaria)
Projecció de fragments o partícules.
Exposició a contactes elèctrics directes i indirectes (Contactes amb instal.lacions existents)
Inhalació o ingestió de substancies nocives (pols de la circulació de vehicles)
Despreniments de terres
Incendis i explosions
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Mesures preventives:
-

-

-

-

-

-

-

-

Abans d'iniciar-se el moviment de la màquina o els treballs s'haurà cerciorar que no hi ha
ningú als voltants, per evitar atropellaments.
Totes les màquines automotors comptaran amb dispositiu acústic de marxa enrere i rotatiu
lluminós encès. Els camions també comptaran amb aquest dispositiu. A més de portar un
extintor d'incendis.
Diàriament es revisarà l'estat d'aquests dispositius, així com llums, frens, etc. paralitzant els
treballs en cas que no funcionin algun d'ells.
Està prohibit el transport de persones en llocs diferents dels seients de la cabina, mai es farà
a l'exterior "enganxats" de qualsevol sortint, cassons de les màquines, etc.
Prohibició d'abandonar la màquina quan aquesta es trobi en moviment o amb el motor encès
sense col·locar els dispositius de fre o de parada adequats.
Mai es bloquejaran o s'eliminaran els resguards i mecanismes de seguretat incorporats de
fàbrica en els equips.
A l'acabar la jornada s'estacionarà la màquina fora de vies o llocs que puguin causar
col·lisions amb vehicles aliens.
Evitar tenir draps impregnats de greix o altres materials inflamables en els motors o altres
parts elèctriques que puguin produir espurnes.
Els moviments de màquines i camions al costat de desnivells o punts conflictius o perillosos
de l'obra hauran de ser controlats per senyalistes, així com les sortides a carrers des talls de
l'obra.
Els conductors de les màquines hauran estat instruïts en l'ús i maneig de l'equip, sent
especialistes per a això. En el cas de camioners han de tenir el carnet de conduir, ia la resta
d'equips seria recomanable.
Totes les màquines comptaran amb el manual d'instruccions i llibre de revisions i
manteniment a el dia, així com les corresponents assegurances de responsabilitat civil. Les
revisions les realitzaran tècnics competents.
Les operacions d'entreteniment, reparació, engreixat i neteja s'efectuaran durant la detenció
dels motors, transmissions i màquines, excepte en les seves parts totalment protegides
S'han de donar a l'almenys en castellà les instruccions precises perquè les operacions de
reglatge, ajust, verificació o manteniment es puguin efectuar amb seguretat. Aquesta
prescripció és particularment important en cas d'existir perills de difícil detecció o quan
després de la interrupció de l'energia hi hagi moviments deguts a la inèrcia.
En el cas de màquines i camions matriculats comptaran obligatòriament amb el permís de
circulació, la ITV passada i la targeta de transport (camions).
Totes les màquines han de disposar de la declaració de conformitat i el marcatge CE, segons
marca el Reial decret 1215/97, o, si no estaran posats en conformitat amb aquesta normativa
si el seu any de fabricació és anterior a l'any 1995.
A l'pujar o baixar de les màquines s'han d'utilitzar els esglaons i agafadors disposats per a tal
funció. No es pujarà utilitzant llandes, coberta o parafangs. Es pujarà de forma frontal agafantamb les dues mans.
Els conductors-maquinistes hauran de controlar els excessos de menjar, així com està
prohibida la ingestió de begudes alcohòliques abans o durant el treball.
Els conductors-maquinistes no prendran cap medicament sense prescripció facultativa,
especialment aquells que produeixin efectes negatius per a una adequada conducció.
Serà obligatori utilitzar cinturó de seguretat en aquelles màquines que disposin d'aquest.
Se comptarà sempre en obra de bombetes de recanvi,de tal manera que el trencament no
sigui un inconvenient o una excusa perquè no funcionin bé durant la jornada laboral.
Els manteniments de la maquinària, com ara canvis d’oli, proveïments, neteges bàsiques,
etc., es realitzaran en zones d'obra adaptades, en les quals si fos necessari s'estendrà una
solera de formigó per no contaminar el terreny, i es col·locaran cartells indicant l'existència de
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-

residus perillosos. Les restes d'oli o carburants es retiraran en previsió que puguin entrar en
contacte amb espurnes elèctriques i iniciar-se un foc.
Per a reparacions més importants seran traslladades a tallers especialitzats o bé la màquina
completa o les peces avariades.

Equipaments de protecció indiviual:
-

Armilles reflectants
Guants d'ús general, de cuir i antitall per reparacions de màquines.
Cinturó antivibratori
Botes de seguretat.
Casc de seguretat no metàl·lic l'abandonar la cabina
Protectors auditius

Proteccions col.lectives:
-

Resguards integrats en les màquines i equips
Tanques de contenció de vianants

25.1. Pala carregadora – retroexcavadora
-

-

Sobre la cabina de comandament de la màquina hi haurà una estructura de protecció contra
les bolcades i impactes . Aquestes proteccions no han de presentar deformacions per haver
resistit algun bolcada o impacte.
El conductor no abandonarà la màquina amb la pala hissada o sense recolzar a terra.
Està prohibit circular amb la pala hissada . Durant els transports romandrà el més baixa
possible per poder desplaçar-se amb la major estabilitat.
Els ascensos o descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre utilitzant marxes
curtes i la circulació sobre terrenys desiguals es farà a velocitat lenta.
Queda prohibit hissar a treballadors en el cassó .
Durant l'excavació estarà calçada mitjançant les seves sabates hidràuliques.

25.2. Dúmper – camió basculant
-

-

Les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant descàrregues brusques,
que desnivellen l'horitzontalitat de la càrrega.
Queda expressament prohibit enfilar-se en els laterals de la caixa del camió durant les
operacions de càrrega.
Per evitar els riscos de bolcada del camió o d'abocament de la càrrega sense control es
vigilarà que no es realitzin buidats de caixa amb moviments simultanis d'avanç o el retrocés
amb la caixa en moviment ascendent o descendent.
Es prohibeix expressament carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel
fabricant.
Si s'avaria el fre cal intentar la frenada per fregament lateral, o bé introduint-se en terreny tou.
Prohibit iniciar la marxa si abans no s'ha baixat la caixa del camió.
En efectuar reparacions, amb el basculant aixecat, s'han d'utilitzar mecanismes que evitin la
seva desblocatge: puntals de fusta, perfils calçats, cadenes de sustentació, etc. que
impedeixin amb la caiguda de la mateixa, l'atrapament del mecànic o del conductor que
realitza aquesta tasca.
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25.3. Camió – grúa
-

-

Abans d'iniciar maniobres de càrrega o descàrrega s'instal laran falques immobilitzadors de
les rodes i els estabilitzadors.
L'emplaçament de la màquina s'efectuarà evitant les irregularitats del terreny i explanada la
seva superfície si cal, a fi d'aconseguir que la grua quedi perfectament anivellada,
anivellament que haurà de ser verificada abans de iniciar-se els treballs que seran detinguts
de forma immediata si durant seva execució s'observa l'enfonsament d'algun suport.
En qualsevol cas, quan el vent és excessiu (superior a 60 km / h) el gruista interromprà
temporalment el seu treball i assegurarà la fletxa en posició de marxa del vehicle portant.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran realitzades per un especialista.
Els ganxos de pengi estaran dotats de pestell de seguretat.
Es comprovarà el correcte estat de cables, cordes, eslingues, cadenes, etc. rebutjant les
trencades o deteriorades per l'ús.
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega admissible.
El gruista tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si no fos possible, les maniobres
estaran dirigides per un senyalista.
Es prohibeix arrossegar càrregues.
Les càrregues es guiaran amb caps de govern.
La translació amb càrrega de les grues s'evitarà sempre que sigui possible. Si no és així, la
ploma amb la seva longitud més curta i la càrrega suspesa a la menor altura possible,
s'orientarà en la direcció del desplaçament.

25.4. Camió formigonera
-

Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent del 20% en prevenció de bolcades.
La posada en estació i els moviments han de ser dirigits per un senyalista.
Les operacions d'abocament s'efectuaran sense que les rodes es troben prop de la vora
d'excavacions o talussos .
Es procurarà no omplir excessivament la cisterna per evitar abocaments innecessaris .

25.5. Formigonera elèctrica
-

-

-

Les formigoneres pasteres no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres (com a norma
general), de la vora (d'excavació, rasa, buidat i assimilables), per evitar els riscos de caiguda
a un altre nivell.
No se situaran a l'interior de zones batudes per càrregues suspeses del ganxo de la grua, per
prevenir els riscos per vessaments o caigudes de la càrrega.
Tindran protegits mitjançant una carcassa metàl lica els òrgans de transmissió -corretges,
corona i engranatges-, per evitar els riscos d'atrapament.
Estaran dotades de fre de basculament del bombo, per evitar els sobreesforços i els riscos
per moviments descontrolats.
L'alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb la terra i
els disjuntors del quadre general (o de distribució) elèctric, per prevenir els riscos de contacte
amb l'energia elèctrica.
Les carcasses i altres parts metàl liques estaran connectades a terra.
La botonera de comandaments elèctrics serà d'accionament estanc, en prevenció del risc
elèctric.
Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
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-

Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.
El canvi d'ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua, s'efectuarà mitjançant la
utilització d'un balancí (o aparell indeformable), que la suspengui de quatre punts segurs.

25.6. Vibrador
-

-

Es connectarà a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra
la resistència no serà superior, d'acord amb la sensibilitat del diferencial , a la que garanteixi
una tensió màxima de 24 V.
Fer atenció a l'esquitxada de formigó .
L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'un punt estable.

25.7. Compactadors (cilíndric i de pneumàtics)
-

S'han de fer rotacions del conductor i controlar els períodes de permanència en el seu lloc.
Accionar els comandaments amb la màxima suavitat per evitar brusquedats.
Es vigilarà especialment l'estabilitat del corró quan circuli sobre superfícies inclinades , així
com de la consistència mínima del terreny , necessària per conservar aquesta estabilitat.
Hauran d'estar disposats de cabina antibolcada .
Per obrir el tap del radiador, s'eliminarà prèviament la pressió interior i es prendran
precaucions per evitar cremades .

25.8. Tallajunts amb disc de dimant per a tall en paviments
-

-

Serà utilitzada per personal especialitzat, amb instrucció del seu ús i autorització per a
emprar- la.
El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a
la cara.
El dispositiu d’arrencada ha d'estar situat a I'abast de I'operari, però de tal forma que resulti
impossible posar-la en marxa accidentalment.
La fulla de la serra serà d'excel.lent qualitat, i es col.locarà ben ajustada i estreta perque no
es descentri ni es mogui durant el treball.
La fulla es protegirà per sobre i lateralment amb dues mampares desrnuntables.
No es retirarà la protecció del disc.
S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall.
Si la serra s'aturés sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat per a la seva
reparació.
No es farà cap reparació pel propi compte per tal d'evitar el risc de lesions.
Abans de començar a tallar , comprovar que el disc no està fisurat, esquerdat o que li manqui
una dent.
En aquest cas es substituirà immediatament per tal d'evitar el seu trencament i la projecció de
partícules. S'empraran ulleres de seguretat, per tal d'evitar lesions oculars per projeccions de
partícules.
EIs talls es faran amb una careta amb filtre recanviable.
El tall es farà amb el vent d'esquena per tal de preveure el risc de pols ambiental.
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25.9. Martell pneumàtic
-

S’acordonarà , la zona sota els talls de martells, en prevenció de danys als treballadors que
puguin entrar en la zona de risc de caiguda d'objectes.
Els torns dels treballadors cada hora aproximadament, en prevenció de lesions per
permanència continuada rebent vibracions.
Si el martell està proveït de culata de suport a terra , evitar recolzar- a cavall .
No deixar el martell clavat al terra , paret o roca. El voler després extreure'l pot ser molt difícil.
Abans d'accionar el martell , assegurar-se que està perfectament amarrat al punter . Si
s'observa deteriorat o gastat el punter , es substituiran aquests elements.
No abandonar mai el martell , connectat al circuit de pressió. Comprovar que les connexions
de la mànega estan en correcte estat.

25.10. Compressor
-

-

-

L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a una
distància mai inferior als 2 metres, de la vora de coronació de talls i talussos, en prevenció del
risc de despreniment del cap del talús per sobrecàrrega.
El transport en suspensió, s'efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor,
de tal manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega.
El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal, amb
les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscaments. Si la llança d'arrossegament no té roda o
pivot d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
Els compressors a utilitzar hauran de ser dels anomenats "silenciosos" amb la intenció de
disminuir la contaminació acústica.
Les carcasses protectores dels compressors, estaran sempre instal lades en posició de
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i soroll.
Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat, en prevenció
d'incendis o d'explosió.
Les mànegues a utilitzar, estaran sempre en perfectes condicions d'ús; és a dir sense
esquerdes o desgastos que puguin produir una rebentada.
L'encarregat de tall controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els deterioraments
detectats diàriament amb la finalitat que siguin esmenats.
Els mecanismes de prevenció o d'entroncament, estaran rebuts a les mànegues mitjançant
ràcords de pressió segons càlcul.
Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a neteja de persones o vestimentes.
Per interrompre la circulació de l'aire es disposaran de claus adequades, mai s'interromprà
doblegant la mànega.
Abans de desconnectar les mànegues s'haurà buidat d'aire a pressió el circuit.
Amb el tambor, ja despressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que
s'acumula en el mateix.
En acabar la feina es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

25.11. Grup a pressió
-

-

Comprovar si la pressió de la línia, o del compressor, és compatible amb els elements o eina
que es va a utilitzar: Es podrà recórrer per a això, per exemple, a la placa de característiques
de l'útil i el manòmetre de la xarxa d'alimentació .
No s'ha de posar mai en funcionament una eina o equip que no disposi de placa de
característiques, o aquesta estigui esborrada.
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-

-

Si es disposa d'un regulador de pressió, es comprovarà que està en el valor òptim, des del
punt de vista de la seguretat i eficàcia de l'equip.
Es comprovarà el bon estat de l'eina, de la mànega de connexió i les seves connexions, a
més de verificar que la longitud de la mànega és suficient i adequada.
Comprovar el bon funcionament d'aixetes i vàlvules. Tenir en compte que l'alimentació ha de
poder ser tallada ràpidament en cas d'emergència.
Si la mànega de l'eina no permet aproximar-se al objecte sobre el qual cal actuar, no estirar la
mànega, aproximar l'objecte si és possible o acoblar una altra mànega. Provar el conjunt
abans de la seva utilització.
Abans d'efectuar un canvi d'accessori, es tallarà l'alimentació.

25.12. Grup electrògen
-

-

Els grups electrògens s'instal laran en lloc més pla possible, frenats, calçats i separats de
zones de moviment i maniobra de maquinària que puguin ocasionar danys.
El mecanisme de posada en marxa es trobarà dins d'un armari dotat de clau i pany que
quedarà tancat al final de la jornada laboral per impedir la seva posada en marxa per
persones alienes a l'obra.
S'han d'utilitzar màquines de baix nivell sonor.
Tot grup electrogen ha d'estar proveït de presa a terra i els seus borns de sortida protegides i
en un armari proveït de pany.
Les mànegues de sortida del grup han de trobar protegides contra danys de màquines o
materials.
Només la persona expressament designada pot posar en marxa aquestes màquines.
Durant el funcionament del grup electrogen, totes les cobertes i tapes protectores han d'estar
col.locades i tancades.
Abans d'efectuar un canvi d'oli o de líquid refrigerant comprovi que el motor estigui fred.
Durant el funcionament del grup electrogen algunes parts del mateix (motor, conducte
d'escapament) aconsegueixen altes temperatures, no toqui aquests elements.
Proveir combustible només amb el motor aturat, tenir cura en l'ompliment i evitar vessaments.
No fumar durant aquesta operació.
No arrencar mai la màquina amb èter o qualsevol líquid volàtil.
No recolzar-se sobre el grup electrogen, ni deixar objectes sobre el mateix.
Haurà de disposar i clavar en el sòl una pica d'acer per a la presa de terra.

25.13. Radial
-

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista a indicada a la mola.
No arrencar mai la màquina amb èter o qualsevol líquid volàtil.
Comprovar que l'interruptor elèctric és estanc.
Prohibició de retirar la carcassa protectora del disc.
Abans d'iniciar el tall amb la màquina desconnectada girar el disc a mà. Substituir el disc si
està esquerdat o badat.
Es prohibeix ubicar la serra sobre llocs entollats per evitar riscos elèctrics.
La peça a tallar no haurà pressionar contra el disc, de manera que pugui bloquejar aquest.
Així mateix, la peça no pressionarà al disc en oblic o pel lateral.
Es comprovarà que coincideixin les revolucions de la radial amb les del disc.
S'utilitzarà un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.
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Col.locar el disc ben centrat en l'eix, no estrènyer excessivament el cargol de fixació, es pot
trencar o esquerdar.
Subjectar fermament l'eina amb les dues mans. Cuidar que al final del tall no copegi el disc o
doni estrebades. Evitar que l'element a tallar vibri.
Abans de posar la màquina, assegurar-se que estigui totalment aturada per evitar moviments
incontrolats del disc.
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar.
Quan es treballa amb peces de mida petita o en equilibri inestable, assegurar-les abans de
començar els treballs.
El seu sistema d'accionament permetrà la seva total parada amb seguretat i el seu
accionament es farà de forma voluntària, impossibilitant la posada en marxa involuntària.
Observar la fusta abans de tallar, si té nusos o fibres. Extreure abans els claus.

25.14. Extenedora
-

Els graons, plataforma i agafadors estaran sempre nets per evitar accidents.
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda del estès estaran vorejades de
baranes tubulars.
No es transportaran objectes solts sobre la màquina.
Mantenir una distància de seguretat a vores i pendents.

25.15. Trepant percussor
-

Abans de la seva posada en marxa, es comprovarà el bon estat de les connexions i l'eficàcia
del doble aïllament de la carcassa i el disjuntor diferencial.
Es seleccionarà adequadament el tipus de broca abans de la seva inserció a la màquina.
El punt a foradar prèviament ha de preparar amb un broquet per iniciar la penetració que s'ha
de fer perpendicularment al paràmetre.
Han d'evitar reescalfaments de motor i broques. No tocar la broca directament després
d'haver realitzat el trepant.
No s'han de fer forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intentar engrandir el forat oscil.lant al voltant de la broca.

25.16. Camió de reg
-

-

Per encendre els encenedors de la bituminadora s'utilitzarà un hisop adequat.
El regador tindrà cura molt la seva posició amb relació al vent . El rebrà sempre d'esquena.
En dies de fort vent, quan l'entorn així ho exigeixi perquè hi hagi persones, vehicles o
edificacions properes, es baixarà el filtre de reg tot el prop del sòl que es pugui per evitar
esquitxades .
Vigilar la temperatura freqüentment.
El nivell de betum ha d'estar sempre mantingut per sobre dels tubs d'escalfament.

25.17. Màquina pintabandes
-

Els entroncaments i les mànegues de pressió es revisaran a l'inici del treball , substituint
aquells defectuosos o deteriorats .
No es fumarà o s'encendrà cap foc durant la càrrega de pintura al dipòsit.
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El treballador encarregat de la col locació i retirada de cons des de la màquina estarà
subjecte a ella amb algun dispositiu que impedeixi la seva caiguda a la calçada .
Portarà adossada a la part posterior el senyal d'obres, així com una cascada lluminosa a la
part superior que la faci ser visible per la resta dels conductors .

25.18. Fresadora
-

-

S'han de comprovar l'estat de les piques i de la cinta transportadora prèviament al
començament de la jornada.
Les maniobres d'aproximació i abocament de productes fresats sobre la tremuja del camió
estaran dirigides per un especialista , en previsió dels riscos per imperícia . Mai estarà cap
operari entre la fresadora i el camió .
Es prohibeix expressament l' accés d'operaris al tambor de la fresadora , en prevenció
d'atrapaments .

25.19. Equip soldadura elèctrica
-

-

-

-

La connexió del primari de la màquina de soldar, a una xarxa fixa, ha de ser realitzat per un
electricista, qui posarà molt de compte a connectar les fases, el neutre i la terra, segons el
tipus de màquina. Així mateix es comprovaran les proteccions elèctriques contra contactes
indirectes.
En connectar la màquina de soldar a una línia elèctrica, s'ha de posar especial cura en
connectar el cable de terra de la màquina, a la presa d'aquesta mateixa línia. Els errors en
aquest aspecte poden ser greus.
El soldador haurà de revisar l'aïllament dels cables al començament de la jornada.
S'evitarà que els cables descansin sobre objectes calents, bassals, vores afilades o qualsevol
altre lloc que pogués perjudicar l'aïllament. Així mateix s'evitarà que passin vehicles per
sobre, que siguin colpejats o que estiguin en un lloc que li saltin espurnes.
Els cables no han de creuar una via de trànsit, sense estar protegits.
Quan els cables de l'equip de soldar s'oposin alguna resistència al seu maneig, no es tirarà
d'ells perquè es corre el risc que es tallin o es trenquin.
El cable de massa es connectarà directament sobre la peça a soldar, o si és el cas el més a
prop possible, utilitzant les grapes adequades.
No s'usaran piques de terra on se sospiti que hi pugui haver cables elèctrics.
Sempre que es vagi a moure l'equip de soldar, o es vagi a fer qualsevol manipulació, es
tallarà el corrent.
Per col.locar l'elèctrode en la pinça s'utilitzaran sempre els guants, i es desconnectarà la
màquina. La pinça haurà d'estar suficientment aïllada.
La pinça de soldar no es col.locarà mai sobre materials conductors de corrent. S'ha de
col.locar sempre sobre materials aïllants.

25.20. Equip soldadura oxitall
-

No es guardaran juntes, ampolles que continguin diferents gasos. Així mateix tampoc es
guardaran ampolles plenes amb altres buides.
Les ampolles estan subjectes a bastidors o carros.
Per al transport de les ampolles s'utilitzaran carros o suports adequats per a aquesta finalitat.
Les ampolles es manejaran amb cura i sense colpejar-.
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Abans de moure qualsevol ampolla, estigui plena o buida, cal assegurar que l'aixeta estigui
tancat i la caputxa de protecció col locada. Tampoc s'aixecarà cap ampolla, agafant-la del
aixeta.
Les ampolles d'acetilè, plenes, s'han de mantenir en posició vertical durant almenys 12 hores
abans de ser utilitzades. Quan sigui necessari tombar, es tindrà cura que l'aixeta quedi amb
l'orifici de sortida cap amunt, mai a menys de 50 cm. del sòl.
Les ampolles en servei s'han de mantenir en posició vertical en el seu suport o carro, o
lligades perquè no caiguin. Perquè en cas de fuites, no es barregi amb l'oxigen amb l'acetilè,
les aixetes es disposaran de manera que les boques de sortida mirin cap a direccions
oposades.
Les ampolles s'han de protegir de les fonts de calor, dels contactes elèctrics i dels raigs del
sol.
La instal.lació disposarà de doble vàlvula antiretorn.
Abans de començar una ampolla comprovar que el manòmetre està a zero, amb l'aixeta
tancada.
Si l'aixeta d'una ampolla s'encalla, aquest no s'haurà forçar, sinó que serà retornada.
Abans de connectar el manoreductor, ha purgar l'aixeta de l'ampolla d'oxigen, obrint un quart
de volta i tancant a la major brevetat.
Després de la col·locació del manoreductor, es comprovarà que no hi ha fuites. Per a això, es
pot utilitzar solucions sabonoses, però mai una flama.
No s'han de consumir les ampolles mai del tot, sinó que caldrà deixar una petita sobrepressió
per evitar l'entrada d'aire.
Les ampolles sempre es tancaran després de cada treball o quan es troba consumit el seu
contingut.
Les mànegues han d'estar sempre en perfectes condicions d'ús i sòlidament fixades a les
femelles d'entroncament.
Les mànegues han d'estar connectades correctament, la de color vermell són per a l'oxigen i
les de color negre són per l'acetilè, sent les vermelles de menor diàmetre que les negres.
Per evitar talls, deterioraments, etc. de les mànegues s'evitaran seu contacte amb superfícies
calentes, bassals, espurnes vores tallants.
No es deixaran les mànegues enrotllades en les ogives de les ampolles.
Després d'un retorn de flama, s'han de canviar les mànegues per reconèixer-les, abans de
decidir si es poden fer servir.

25.21. Bufador
-

-

Mai s'utilitzarà el bufador per colpejar.
Per l'encesa del bufador, s'obrirà primer la vàlvula d'oxigen, lleugerament, i després la
d'acetilè en major proporció. A continuació s'encén la mescla, i es regula la flama, fins a
obtenir un dard correcte.
El bufador només s'encendrà per mitjà de l'encenedor d'espurnes.
Per apagar el bufador, es tancarà primer la vàlvula d'acetilè i després la vàlvula d'oxigen.
No penjar mai el bufador a les ampolles, ni encara apagat.
No dipositar els bufadors connectats a les ampolles, en recipients tancats, com poden ser
caixes d'eines.
Quan es produeixi un retorn de flama i la combustió continuï dins el bufador, no es doblaran
mai les mànegues per interrompre el pas del gas, ja que això pot ser molt perillós.
Les toveres del bufador s'han de netejar amb assiduïtat, ja que la brutícia en aquestes pot
originar el retorn de flama.
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Quan es realitzin treballs de tall o soldadura en espais reduïts, cal procurar una bona
ventilació amb aportació d'aire fresc i extracció d'aire viciat.
Quan calgui treballar dins de cambres tancades, ha d'haver un ajudant a l'exterior vigilant
l'equip, per tancar les ampolles immediatament en cas d'accident. L'ajudant també tindrà al
seu costat un extintor.
En locals on s'emmagatzemin materials inflamables, estarà prohibida la soldadura i tall.
Caldrà evitar per tots els mitjans, que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin
sobre ampolles o mànegues, o sobre materials inflamables.
No s'utilitzarà mai l'oxigen per bufar o netejar peces, canonades, etc., i molt menys per
afavorir la ventilació de l'ambient.
Després que s'hagi produït un retrocés de flama o un incendi de l'aixeta d'una ampolla
d'acetilè, s'ha de comprovar que l'ampolla no s'escalfa sola.

25.22. Motoserra
-

-

No tallar mai res situat per sobre de l'espatlla.
Efectuar els talls de dalt a baix, i desplaçar al voltant del tronc, traslladant voltant, en sentit
contrari a les agulles del rellotge.
Si l'arbre té desviacions radiculars, eliminar-les totes, per tallar-les farà primer sempre el tall
vertical per acabar amb l'horitzontal.
Treballar sempre des del terra, ben assentats els peus, amb bona separació, i recolzat si es
pot.
Que sigui la màquina la que canvia de posició, mitjançant lliscament dels agafadors entre les
mans agafant, perquè aquestes s'han de mantenir sempre en alineació, rectes amb
l'avantbraç.
Les branques fines tallar l'inrevés evitant projeccions de serradures.
Sempre que es pugui, donar suport al cos de la màquina a la cama o el tronc, per subjectar
millor i utilitzar-la de palanca en certs talls.
Procurar col.locar-se en el costat oposat de la branca a tallar, donant el tall de manera que la
branca s'allunyi del cos.
Evitar els rebots, vigilant no fregar amb el sector superior de la espasa.
Si cal apartar una branca o objecte, encara que es faci amb una mà, abans es pararà la
cadena.
Vigilar les branques tensionades. Procedir amb talls seqüenciats, evitant que desplacin
bruscament la màquina o que colpegen a l'operari.
La motoserra s'han de portar agafant de la maneta davantera, amb l'espasa dirigida cap
enrere i la sortida d'escapament cap al costat contrari al cos.
Quan es transport en vehicle ha d'estar estabilitzada i subjecta.
Cal fer el repostat amb el motor aturat.
La motoserra només ha de ser manejada per una persona, i apartat de qualsevol company.
Sempre es arrencarà amb el fre de cadena accionat i amb qualsevol d'aquests tres mètodes:
Amb la motoserra a terra: És el de menor risc. La motoserra a terra, el peu dret sobre la
maneta posterior, la mà esquerra agafant la maneta davantera i es tiraflecta amb la mà dreta.
Amb la maneta de darrere entre els genolls: La mà esquerra subjectant la maneta davantera,
la maneta del darrere entre els genolls i es tiraflecta amb la mà dreta.
Amb la motoserra entre les mans: Sostenint i agafant la motoserra amb la mà dreta (mai amb
l'esquerra), es tirarà del tiraflector amb la mà esquerra alhora que s'aprofita el pes de la
motoserra.
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Tant els esquerrans com els destres han agafar la motoserra amb la mà dreta a
l'empunyadura posterior i amb l'esquerra s'agafarà la maneta davantera envoltant-amb el
polze.
Encara que l'operari es vegi obligat a girar la serra mecànica sobre el seu eix longitudinal,
sempre ha de mantenir les nines rectes.
Utilitzar espases el més curtes possibles.
Mai tallar amb una sola mà. - Mai apalancará, ni es trauran arrels, entrebancs, etc. amb
l'espasa.

25.23. Desbrossadora
-

-

Transportar només si està enganxada al cinturó de port o procurar que estigui equilibrada al
subjectar-la en el tub. Utilitzar el protector de transport.
No ha de romandre cap persona en un cercle de 15 metres. Comprovar que el ralentí està
correctament ajustat perquè l'eina s'aturi immediatament al deixar anar l'accelerador.
A l'esbiaixar bardisses alts o per sota de matolls i tanques, l'alçada de treball ha de ser
almenys de 15 cm.
Per canviar l'eina de tall cal aturar el motor i treure l'endoll de la bugia.
Per a tot tipus d'herbes, malesherbes i aclarir arbredes joves, esbiaixar movent el implementi
com si fos una dalla. Per esbiaixar matolls i bardisses moure la fulla per matolls com de dalt a
baix, trinxant d'aquesta manera les plantes.
Mai substituir el fil de material sintètic per un filferro d'acer.
En treballar tocar de peus ben plantats en el sòl, operant sempre des del mateix.
Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball.
Evitar els rebots i el contacte de l'útil metàl lic de tall amb les pedres. No tallar amb la zona
del disc compresa entre les 12 i 15 h. (comparant aquest amb l'esfera d'un rellotge).
No moure per el talús amb la màquina en marxa.
Comprovar l'estat del full cada dia, si té alguna fissura rebutjar-la. No soldar mai un disc
danyat.
Per a arrencar la desbrossadora assegurar que el full no estigui en contacte amb el terra.
Tenir l'arnès correctament cordat amb el pes repartit en les dues espatlles, per igual,
mantenint l'esquena recta durant el treball i evitant les postures incòmodes i forçades.
Estant la desbrossadora penjada de l'arnès lliurement, el full s'ha de mantenir paral.lela al
terra a una alçada de 1020 cm.
No llençar bruscament de la màquina quan es produeixi un embús.
Fer servir l'útil de tall corresponent per a cada tipus de matoll.
En la mesura del possible, evitar treballar en la mateixa línia de màxim pendent que un altre
company.

25.24. Màquina clava postes
-

L'equip de barrera hidràulica ha de ser utilitzat entre dos operaris .
S'utilitzaran protectors auditius durant el clavament dels pals .
Es retiraran les mans del braç de la màquina i elements mòbils per evitar atrapaments durant
l'operació de clavament .
No repostarà ni es faran reparacions amb ella en funcionament .
Es protegirà amb cons tota la zona de treballs si el braç envaeix la calçada.
Es comprovarà l'estat del motor i del circuit hidràulic dels cables de subjecció del martell .
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Prèviament al començament de l'operació de clavar el pal es deixarà frenat el hincaperfils ,
amb el sistema de frenada existent.
No es frenarà la màquina amb el peu , ni es posarà aquest en el carril de pas de les rodes,
sota cap motiu.

25.25. Camió
-

-

-

-

-

-

Sempre tindran preferència els vehicles carregats.
Quan es transporti material a granel, aquest no sobrepassarà la part superior de les baranes
perimetrals del camió, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un 5% de pendent.
Quan s’efectuïn reparacions amb el basculant aixecat, hauran d’utilitzar-se mecanismos que
impedeixin el seu desblocatge: puntals de fusts, perfils calçats, cadenes de sustentació, etc...
que impedeixin amb la caiguda de la mateixa l’atrapament del mecànic o del conductor que
realitza aquesta feina.
Quan s’efectuïn les operacions de càrrega, en tots els vehicles dotats de visera protectora, el
conductor del vehicle haurà de restar dins de la cabina. A tots els vehicles, no dotats
d’aquesta protecció, el conductor restarà fora a una distància convenient que mpedeixi el risc
de caiguda de materials.
Queda expressament prohibit enfilar-se als laterals de la caixa del camió durant les
operacions de càrrega.
S’escollirà el camió adequat a la càrrega a transportar i el número d’aquests. Es donarà
sempre pas a la unitat carregada i efectuar els treballs en la posició adequada: per pales de
xassís rígid i pales de cadenes, el seu eix ha de formar 150º amb el front on treballa la
màquina.
Es prestarà atenció especial al tipus d’ús de pneumàtics. Si el camió ha de sotmetre’s a
aturades o limitacions de velocitat, s’ha d’utilitzar pneumàtics tipus radial calculant l’índex de
Tm/Km/h, això permet disminuir l’escalfament dels mateixos.
Per prevenir els riscos de sobrecàrrega, es prohibeix expressament carregar els camions per
sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant.
Les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant descàrregues brusques,
que desnivelen l'horitzontalitat de la càrrega.
Per evitar els riscos de bolcada de l'camió o d'abocament de la càrrega sense control es
vigilarà que no es realitzin buidats de caixa amb moviments simultanis d'avanç o el retrocés
amb la caixa en moviment ascendent o descendent.
Si s'avaria el fre cal intentar la frenada per fregament lateral, o bé introduint-se en terreny tou.
Prohibit iniciar la marxa si abans no s'ha baixat la caixa de l'camió.

25.26. Escombradora
-

-

-

La neteja interior i exterior, comprovació de nivells, filtre de l'aire, sistemes de basculació i
manteniment rutinari en general ha de ser realitzat cada dia.
Abans d’actuar sobre la maquinària, s’ha de tenir present totes les precaucions per evitar ser
atropellat per la mateixa, amb la col·locació de gats mecànics o topalls que impedeixin el
tancament sobtat de la caixa de la barredora i atrapi algun treballador a l’interior.
Abans d’obrir qualsevol conducció hidràulica és precís eliminar la pressió.
En substituir els raspalls de la escombradora, en ser aquests de materials punxants i tallants i
de pes, es procedirà a prendre les mesures de protecció individual que siguin necessàries,
com a guants de cuir i botes de seguretat.
Es prohibeix expressament la comprovació del funcionament dels raspalls de la
escombradora utilitzant per a això els peus, les mans o qualsevol altra part del cos. Així
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mateix es prohibeix ajupir-se sobre la escombradora per veure el funcionament del raspall
central.
Si per la realització del treball, escombrar la calçada, s'aixequés pols i est pogués reduir la
visibilitat del tràfic, es procedirà a regar la zona, lleugerament. Si aquesta labor no evités la
pols, es senyalitzarà escrupolosament aquesta operació, avisant amb major antelació a la
circulació.

26. MITJANS AUXILIARS. RISCS I MESURES PREVENTIVES
Pel que fa a mitjans auxiliars es complirà en tot moment el que estableix l'R.D. 2177/04. En tot cas,
tots els mitjans auxiliars han de comptar amb el càlcul de resistència i estabilitat elaborat i comprovat
per tècnics competents. De la mateixa manera el seu muntatge es realitzarà per personal especialitzat
i sota la supervisió d'una persona competent designada a aquest efecte i a terme per personal amb
formació i experiència contrastada.
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Riscs:
-

Caiguda a diferent nivell durant el muntatge i l'ús
Caiguda d'elements durant el muntatge
Desplom i/o lliscament de l'mitjà auxiliar
Sobre esforços durant el muntatge

Equipaments de protecció indiviual:
-

Seran les necessàries per a l'execució de la unitat en què intervenen aquests mitjans
auxiliars. En qualsevol cas sempre es farà servir botes de seguretat i guants de cuir.
Arnés de seguretat quan no estigui encara col·locats els elements de protecció col·lectiva per
evitar les caigudes en alçada o aquests no siguin suficients.

26.1. Elements de hissar: cables, cadenes, eslingues, etc
-

En quan s'observi un deteriorament, un desgast, oxidacions o deformacions s'han de rebutjar,
mai intentar aprofitar-los al màxim, ja que es pot produir el seu trencament.
Quant als ganxos mai es deu sobrepassar la càrrega màxima d'utilització, no s'han de
redreçar i sempre han de tenir pestell.
Un cable d'ànima metàl.lica no s'ha d'utilitzar per confeccionar eslingues, perquè pot partir-se
amb facilitat fins i tot amb càrregues molt inferiors a l'habitual.
Si el cable ve en rotllos el correcte és fer rodar el rotllo i si ve en rodets es col.locarà aquest
de manera que pugui girar sobre el seu eix.
El greix redueix el desgast i protegeix al cable de la corrosió. No han de recolzar a terra.
Els cables estan ben triats si tenen la composició adequada i la capacitat de càrrega
necessaris per a l'operació a realitzar, a més de no tenir defectes apreciables.
L'eslinga ha de quedar assentada sempre a la part baixa del ganxo. No s'hauran de deixar a
la intempèrie ni tirades pel terra. Com a millor estan és penjades.
Quant a les eslingues, per triar correctament, s'ha de tenir en compte que com més gran sigui
l'angle format pels ramals, més petita és la capacitat de càrrega de l'eslinga.
Mai s'ha de fer treballar una eslinga amb un angle superior a 90º.
El cable que constitueix l'eslinga ha de ser molt flexible, per això es desestimen els d'ànima
metàl.lica.

26.2. Escales de mà
-

Es prohibeix la utilització d'escales de mà per salvar altures superiors a 5 m.
Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates
antilliscants de seguretat.
Les escales de mà a utilitzar, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a
l'objecte o estructura al que donen accés.
Les escales de mà a utilitzar, sobrepassaran en 1 m l'alçada a salvar.
Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s'instal.laran de tal forma, que el seu suport
inferior disti de la projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre suports.
Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle), iguals o superiors a 25 kg, sobre les
escales de mà.
Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà, sobre llocs o objectes poc ferms que
poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.
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-

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la
utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
L'ascens i descens i treball a través de les escales de mà, s'efectuarà frontalment, és a dir,
mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.

AUTOR DEL ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT

Dª. Sara Albar Hermida
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ANNEX NÚM. 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MA D`OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

20,09000

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

19,14000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

16,77000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MAQUINÁRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1Z12A00

h

Màquina per a pintar bandes de v ial, autopropulsada per a seguretat i salut

31,33000

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a eguretat i salut

47,81000

C1Z1A000

h

Màquina per a clav ar muntants metàl.lics, per a seguretat i salut

38,21000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0AC112D

m

Cable d`acer galv anizat rígid 1x 7+0 diametro 9mm

1,08000

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67000

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

5,95000

B142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de v idre v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,52000

B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,17000

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,42000

B1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,57000

B1459630

u

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

10,43000

B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix ,
tensió màx ima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,11000

B1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoix inada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

17,24000

B1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta
estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer
amb roscaa, homologat segons CE

45,62000

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, homologada segons
UNE-EN 471

15,03000

B1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputx a i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3
mm de gruix , homologat segons UNE-EN 340

4,32000

B1526BK9

u

Base metàl.lic per a encastar a paret, per a 15 usos

0,61000

B1526EK9

u

Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1,5m d`alçaria, per a 15 usos

1,95000

B1526MK9

m2

Malla atapeïda de teix ït plàstic

1,68000

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30000

B1Z0A600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is, per a seguretat i salut

0,16000

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,35000

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150
mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre per
a fix ar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,13000

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a ex tintors, per a seguretat i salut

0,34000

BBA11200

kg

Pintura acrílica de color groc, per a marques v ials

1,56000

BBB2A001

u

Seny al manual per a seny alista

10,97000

BBBA1500

u

Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer llisa serigrafiada, de 40x 33
cm, per a seguretat i salut

15,35000

BBBAA005

u

Seny al de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transv ersal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
v ermell, de diàmetre 29 cm, per ésser v ista fins 12 m, per a seguretat i salut

7,82000

6,16000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BBBAB115

u

Seny al de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser v ista fins 12 m, per a
seguretat i salut

6,16000

BBBAD015

u

Cartell ex plicatiu del contingut de la seny al, amb llegenda indicativ a de prohibició, amb el
tex t en negre sobre fons v ermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
29 cm, per ésser v ist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000

BBBAD025

u

Cartell ex plicatiu del contingut de la seny al, amb llegenda indicativ a d'obligació, amb el
tex t en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser v ist fins 12 m, per a seguretat i salut

0,04000

BBC12102

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

5,74000

BBC1HG00

u

Balisa lluminosa d`alta intensitat estroboscòpica per a seguretat i salut

BBC1J000

u

Pila de 6 V per balisa lluminosa per a seguretat i salut

BBC1JF00

u

Llumenera amb làmpara fix a color ambre per a seguretat i salut

19,86000

BBC1MPP2

m

Barrera de PVC injectat de 0,7x 1 m amb depòsit d`aigua de llast i encadellat d`uniò, per a
2 usos

16,85000

BBL11202

u

Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

38,17000

BBL12702

u

Placa circular, de 90 cm e diámetre, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

69,29000

BBLZ2112

m

Suport de tub d'acer galv anitzat, de 80x 40x 2 mm per a barreres de seguretat, per a 2
usos, per a seguretat i salut

4,86000

BBLZC000

u

Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut

5,06000

BBM2CBA0

m

Amortització de barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey
(20 uos) per a seguretat i salut

3,05000

BM311611

u

Ex tintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i
salut

BQU1D190

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de v estidors a obra de 8x 2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planx es d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i pav iment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre x apa
galv anitzada i llana mineral de v idre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

71,25000

BQU1E170

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x 2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planx es d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i pav iment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre x apa
galv anitzada i llana mineral de v idre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aix eta i taulell

63,75000

BQU1H110

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x 1,05 m i 2.35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit
químic de 250l. i un lav abo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

72,51000

BQU25500

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

56,84000

BQU27900

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

82,54000

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

71,29000

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut

43,19000

BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

109,63000

BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

68,73000

50,04000
5,57000

36,35000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D`OBRA
CODI

UA ESCRIPCIÓ

H1411111

u

B1411111

1,0000 u

PREU

PARCIAL

PREU

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

5,67000

5,67000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1421110

u

B1421110

1,0000 u

5,67

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 antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.

5,95000

5,95000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H142AC60

u

B142AC60

1,0000 u

5,95

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
Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV v ul.g

8,52000

8,52000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1433115

u

B1433115

1,0000 u

8,52

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458
Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

16,17000

16,17000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1445003

u

B1445003

1,0000 u

16,17

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta,protecció respiratòria

1,42000

1,42000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1451110

u

B1451110

1,0000 u

1,42

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

1,57000

1,57000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1459630

u

B1459630

1,0000 u

1,57

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
Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

10,43000

10,43000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H145C002

u

B145C002

1,0000 u

10,43

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Guants p/riscs mecànics construcció niv ell 3

7,82000

7,82000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H145K153

u

B145K153

1,0000 u

7,82

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix ,t

22,11000

22,11000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1462242

u

B1462242

1,0000 u

22,11

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques
Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

17,24000

17,24000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1471101

u

B1471101

1,0000 u

17,24

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer amb roscaa, homologat segons CE
Cinturó de seguretat de subjecció, classe A amb corda i mosquetó

45,62000

45,62000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H1485800

u

B1485800

1,0000 u

45,62

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant amb tires refectants

15,03000

15,03000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

15,03
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D`OBRA
CODI

UA ESCRIPCIÓ

H1487350

u

B1487350

1,0000 u

PREU

PARCIAL

PREU

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0.3mm

4,32000

4,32000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

4,32

Barana de protecció encastada a paret, en vora de estructrura, d'1,5 m d'Alçada, formada per guardacòs d'acer
galvanitzat de tub de 40 mm de diametro i 1,5 m d'Alçada, amb base per a encastar a paret vertical, i 3 taulons horitzontals, amb malla atapeïda de teixït plàstic fixada a guardacòs, fins i tot col·locació, i amb el desmuntatge inclòs

H1522222

m

A01H4000

0,1500 h

Manobre p/SiS

16,77000

2,51550

A01H2000

0,1500 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

3,01350

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

5,53000

0,05530

B1Z0D230

3,5000 m

Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS

0,35000

1,22500

B1526EK9

0,5000 u

Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1,5m

1,95000

0,97500

B1526BK9

0,5000 u

Base metàl.lic per a encastar a paret

0,61000

0,30500

B1Z0A600

2,0000 u

Tac niló D=6-8mm,+v is,p/SiS

0,16000

0,32000

B1526MK9

1,0000 m2 Malla atapeïda de teix ït plàstic

1,68000

1,68000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

10,09

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105

m

A01H4000

0,1000 h

Manobre p/SiS

16,77000

1,67700

A01H2000

0,1000 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

2,00900

A%AUX001

1,0000

B0AC112D

1,2000 m

Cable d`acer galv anizat rígid 1x 7+0 diam. 9mm

3,69000

0,03690

1,08000

1,29600

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

5,02

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

H15Z1001

h

A01H2000

1,0000 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

20,09000

A01H4000

1,0000 h

Manobre p/SiS

16,77000

16,77000

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

36,86000

0,36860

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H16F1004

h

A01H4000

1,0000 h

37,23

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Manobre p/SiS

16,77000

16,77000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
H6AA2111

m

16,77

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1000 h

Manobre p/SiS

16,77000

1,67700

%NAAA0150

1,5000 %

Despeses aux iliars

1,68000

0,02520

B1Z6211A

1,0000 m

Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold.
90x 150mmx D4.5/3.5mm+b

0,63000

0,63000

B1Z6AF0A

0,3000 u

Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS

0,13000

0,03900

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HB2C2000

m

2,37

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs

A01H2000

0,4000 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

8,03600

A01H4000

0,8000 h

Manobre p/SiS

16,77000

13,41600

47,81000

19,12400

3,05000

3,05000

C1Z13500

0,4000 h

Camió grua de 5 t p/SiS

BBM2CBA0

1,0000 m

Amortització barrera de hormigón simple, prefab. tipus NJ

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBA1E211

m

43,63

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10
cm d´amplària, amb pintura acrilica de color groc, aplica mecanicament mitja´çant polvorització

A01H4000

0,0043 h

Manobre p/SiS

16,77000

0,07211

A01H2000

0,0085 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

0,17077

C1Z12A00

0,0043 h

Màq. per pintar bandas de v ial, autopropul. p/SiS

31,33000

0,13472

BBA11200

0,0734 kg

Pintura acrílica de color groc, per a marques v ials

1,56000

0,11450

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

0,49

Pàgina

6

Projecte d'obres de reforma de la x arx a v iària local i infraestructures per la implantació d'una
v ia ciclista entre la zona escolar-esportiv a i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D`OBRA
CODI

UA ESCRIPCIÓ

HBB11121

u

PREU

PARCIAL

PREU

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

1,0000 h

Manobre p/SiS

16,77000

16,77000

BBL11202

1,0000 u

Placa triangular de 90 cm p/SiS

38,17000

38,17000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBB11261

u

54,94

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diámetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

A01H4000

1,0000 h

Manobre p/SiS

16,77000

16,77000

BBL12702

1,0000 u

Placa circular de 90 cm diàmetre p/SiS

69,29000

69,29000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista

BBB2A001

1,0000 u

Seny al manual per a seny alista

10,97000

86,06

10,97000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBBA1511

u

10,97

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1500 h

Manobre p/SiS

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

BBBA1500

1,0000 u

Placa seguretat laboral,planx a acer llisa serigraf.,40x 33cm,p/Si

B1Z09000

0,0400 cu

Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS

16,77000

2,51550

2,52000

0,02520

15,35000

15,35000

3,30000

0,13200

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBBAA005

u

18,02

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

A01H4000

1,0000 h

Manobre p/SiS

16,77000

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

16,77000

16,77000
0,16770

BBBAD015

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant

9,07000

9,07000

BBBAA005

1,0000 u

Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr

6,16000

6,16000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBBAB115

u

32,17

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

A01H4000

1,0000 h

Manobre p/SiS

16,77000

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

16,77000

16,77000
0,16770

BBBAB115

1,0000 u

Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=29

6,16000

6,16000

BBBAD025

1,0000 u

Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cantell

0,04000

0,04000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBBZ1111

u

23,14

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1000 h

Manobre p/SiS

16,77000

1,67700

A01H2000

0,0650 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

1,30585

38,21000

1,52840

4,86000

4,86000

C1Z1A000

0,0400 h

Màquina per a clav ar muntants metàl.lics p/SiS

BBLZ2112

1,0000 m

Suport tub d´acer 80x 40x 2 mm p/SiS

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBC12100

u

9,37

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

A01H4000

0,0150 h

Manobre p/SiS

16,77000

0,25155

%NAAA0100

1,0000 %

Despeses aux iliars

0,25000

0,00250

BBC12102

1,0000 u

Con plàstic reflector h=30cm,2usos,p/SiS

5,74000

5,74000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

5,99
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D`OBRA
CODI
HBC1HG01

UA ESCRIPCIÓ
u

PREU

PARCIAL

PREU

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1200 h

Manobre p/SiS

BBLZC000

1,0000 u

Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera

BBC1J000

1,0000 u

Pila de 6 V per balisa lluminosa p/SiS

BBC1HG00

1,0000 u

Balisa lluminosa d`alta intensitat estroboscòpica p/SiS

16,77000

2,01240

5,06000

5,06000

5,57000

5,57000

50,04000

50,04000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBC1JF01

u

62,68

Llumenera amb làmpara fixa color ambre i amb el esmuntatge inclòs

A01H4000

0,0500 h

Manobre p/SiS

16,77000

0,83850

BBC1JF00

1,0000 u

Llumenera amb làmpara fix a color ambre p/SiS

19,86000

19,86000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HBC1MPP1

m

20,70

Barrera de PVC inyectat de 0,7x1 m amb depósit `aigua de llast i encadellat dùnió i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000

0,0500 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

A01H4000

0,3000 h

Manobre p/SiS

16,77000

1,00450
5,03100

BBC1MPP2

1,0000 m

Barrera de PVC injectat de 0,7x 1 m amb depòsit d`aigua

16,85000

16,85000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HM31161J

u

22,89

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000

0,2000 h

Oficial 1a p/SiS

20,09000

A01H3000

0,2000 h

Ajudant p/SiS

19,14000

4,01800
3,82800

%NAAA0150

1,5000 %

Despeses aux iliars

7,85000

0,11775

BM311611

1,0000 u

Ex tintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS

36,35000

36,35000

B1ZM1000

1,0000 u

P.p.elements especials p/ex tint.p/SiS

0,34000

0,34000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU1D190

44,65

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1D190

1,0000 mes Llog.mòd.pref.v estidors 8x 2,4m

71,25000

71,25000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU1E170

71,25

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
BQU1E170

1,0000 mes Llog. mòd.pref.menjador 6x 2,4m

63,75000

63,75000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU1H110

63,75

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de

polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
BQU1H110

1,0000 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x 1,05m,1 inodor quím.+1 lav abo,+m

72,51000

72,51000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU25201

u

72,51

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1500 h

Manobre p/SiS

%NAAA0250

2,5000 %

Despeses aux iliars

BQU25500

0,2500 u

Banc fusta,p/3pers.p/4 usos,p/SiS

16,77000

2,51550

2,52000

0,06300

56,84000

14,21000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU27902

u

16,79

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,3500 h

Manobre p/SiS

%NAAA0250

2,5000 %

Despeses aux iliars

BQU27900

0,2500 u

Taula fusta tauler melamina,3.5mx 0.8m,p/10pers.p/4 usos,p/SiS

16,77000

5,86950

5,87000

0,14675

82,54000

20,63500

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

26,65
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D`OBRA
CODI
HQU2E001

UA ESCRIPCIÓ
u

PREU

PARCIAL

PREU

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,0500 h

Manobre p/SiS

%NAAA0250

2,5000 %

Despeses aux iliars

BQU2E002

1,0000 u

Forn microones,p/2usos,p/SiS

16,77000

0,83850

0,84000

0,02100

71,29000

71,29000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQU2GF01

u

72,15

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

0,1000 h

Manobre p/SiS

%NAAA0250

2,5000 %

Despeses aux iliars

BQU2GF00

1,0000 u

Recipient p/escombraries,100l,p/SiS

16,77000

1,67700

1,68000

0,04200

43,19000

43,19000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQUA1100

u

BQUA1100

1,0000 u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

109,63000

109,63000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................
HQUA3100

u

BQUA3100

1,0000 u

44,91

109,63

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

68,73000

68,73000

COST EXECUCIÒ MATERIAL ...................................

68,73
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1. Identificació de les obres
PROJECTE D'OBRES DE REFORMA DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL I INFRAESTRUCTURES PER
LA IMPLANTACIÓ D'UNA VIA CICLISTA ENTRE LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA I L'ESTACIÓ DE
RODALIES AL T.M. DEL VENDRELL.
1.2. Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva,
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
-

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
1.3. 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 cumplir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines,
utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques
necessàries.
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Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.
1.4. 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 están constituïts per
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, están
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995):
1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
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5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1. Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari o es cregui convenient.
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.
6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons
el R.D. 1627/1997, són les següents:
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1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis
de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8
de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a
la seguretat i la salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
l'obra o a prop del lloc de l'obra.
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3. Informar favorablement el pla de seguretat i salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït, per a la seva aprovació per l'Administració pública, que
hagi ajuicao les obres. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral,
en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió
executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3. Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases
de treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4. Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva
qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
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1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i
Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, amb els visats que siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, serán normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
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.
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3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació i
informe favorable del Coordinador de Seguretat.
7. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
8. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat
article 10 del R.D. 1627/1997:
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.17
1/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
9. 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.
10. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
11. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
12. 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.
13. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
14. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
15. 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.
16. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat 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
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Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la
prelació de representació del Contractista a l'obra.
17. 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.
18. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a
la normativa legal vigent.
19. 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 carácter 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.
20. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadencia 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.
21. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància
d'aquestes circumstàncies.
22. 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 será 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.
23. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, serán
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.
24. 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.
25. 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
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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.
26. 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 situación de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
27. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
28. La utilització de màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors de
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.
29. 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.
30. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
2.6. Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
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a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions
de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protección col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i
l'entorn del treball.
2.7. Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.
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 i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
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7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte serán considerats com
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .
3.3. 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.
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3.4. El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „Llibre d‟incidències‟, facilitat per
l'Oficina de Supervisió de Projectes del Ajuntament del Venrell.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que
intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de
les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els
quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el
compliment del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció
facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en
el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de
remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i
s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o
si, per contra, es tracta d'una nova observació.
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 3. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen
l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s‟estableixin
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre
recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
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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 contenciósadministratiu d‟acord amb la normativa reguladora de l‟esmentada jurisdicció.
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d‟aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
4.1. Textos generals
-

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1299/2006. S’aprova el quadr d’enfermentat
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva
notificació i registre.

-

Real Decret de subcontractació RD 1109/2007

-

Convenis Col.lectius

-

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer
de 1940, en vigor capítol VII.

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

-

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

-

Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7,
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

-

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de
març de 1971, en vigor parts del títol II.

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats

-

Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

-

Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de
setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

-

Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987.
BOE 29 de desembre de 1987.

-

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.

-

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.

-

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.
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-

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23
d’abril de 1997.

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.

-

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 relatives al Treball que inclouen pantalles de
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

-

Ordre TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, per la que es regulen les activitats preventives en
l’àmbit de la Seguretat Social i la financiació de la Fundació per a la Prevenciò de Riscs
Laborals.

-

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.

-

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.

-

Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000.

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 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 de 7 d’agost de 1997.

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

-

Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de
2004.

4.2. Condicions ambientals
-

R.D. 286/2006 de 27 de marzo, de Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de
l’exposició a soroll durant el treball.

-

R.D. 245/1989, Regula els nivells d'emissió de soroll de la maquinària d'obra.

4.3. Incendis
-

Norma Bàsica Edificacions RD 314/2006.

-

Ordenances Municipals

-

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret
64/1995. (Generalitat de Catalunya).

4.4. Instal·lacions elèctriques
-

Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de
setembre de 2002 i les Instruccions Tècniques Complementàries.
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-

RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001)

-

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).

4.5. Equips i maquinària
-

Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

-RD 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per al comercialització i
posada en servei de les màquines.
-

RD 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la
Directiva de Consell 89/392 / CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre màquines

-

RD 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 27 de
novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la Directiva de Consell 89/392 / CEE, sobre
màquines.

-

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979.

-

RD 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les
seves instruccions tècniques complementàries. BOE 5 de febrer de 2009.

-

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres.

-

ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de
juny de 1989.

-

ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils
autopropulsades. R.D 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. O. 8
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

-

RD 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)

4.6. Equips de protecció individual
-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997(BOE 12 de juny de 1997).

-

Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització
-

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D.
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

-

Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

4.8. Diversos
-

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1299/2006. BOE de 4 de gener de 2007.
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-

Convenis Col.lectius

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1. Criteris d'aplicació
L´Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d´octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d´estimar l´aplicació de la Seguretat i Salut com un cost „afegit‟, a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, 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.
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.
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.
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Prèvies als accidents.
- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.
•

Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc. Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre:
El Factor Tècnic:
- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització
El Factor Humà:
- Test de Selecció 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 complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció Preventiva.
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
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5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de
Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „Reglamento de los Servicios de Prevención‟. En
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
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 assat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a
les matèries de la seva competència:
-

Higiene i Prevenció al treball.

-

Medicina preventiva dels treballadors.

-

Assistència Mèdica.

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.
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-

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), considerantse en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S´anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l´evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l´encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l´obra ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una „Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat‟, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase
d‟obra, aquesta „comissió‟ es reunirá com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINAS
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Einas
•

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d´òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d‟un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
-

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una
sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una
ferramenta.

Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d‟Utilitat Preventiva (MAUP).
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•

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d´unes instruccions d‟utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
-

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si
procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines
i/o Màquines-Einas
•

Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
•

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l´Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟:
•

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d´emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva „Guia de manteniment preventiu‟.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperaturas compreses entre 15 i 25ºC.
L´emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l‟usuari.

AUTOR DEL ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT

Dª. Sara Albar Hermida
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

H1421110

u

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
AMIDAMENT DIRECTE

H1433115

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

H145K153

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

H1459630

9,000

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer amb roscaa, homologat
segons CE
AMIDAMENT DIRECTE

H142AC60

9,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

H1471101

9,000

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, homologada segons
UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

H1487350

9,000

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques
AMIDAMENT DIRECTE

H1485800

30,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

H1462242

36,000

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE

H145C002

9,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

H1451110

9,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

H1445003

9,000

2,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

2,000
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
HBBAA005

u

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
AMIDAMENT DIRECTE

HBBAB115

u

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
AMIDAMENT DIRECTE

HBBA1511

u

u

H15Z1001

H1522222

m

h

m

m

AMIDAMENT DIRECTE

160,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Barana de protecció encastada a paret, en vora de estructrura, d'1,5 m d'Alçada, formada per
guardacòs d'acer galvanitzat de tub de 40 mm de diametro i 1,5 m d'Alçada, amb base per a encastar a paret vertical, i 3 taulons horitzontals, amb malla atapeïda de teixït plàstic fixada a guardacòs, fins i tot col·locació, i amb el desmuntatge inclòs

m

HBC12100

m

u

40,000

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HBC1MPP1

82,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HB2C2000

2,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE
H152J105

3,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret
i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

H6AA2111

3,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HM31161J

3,000

10,000

Barrera de PVC inyectat de 0,7x1 m amb depósit `aigua de llast i encadellat dùnió i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.03 SENYALIZACIÓ DE PROTECCIÓ I OBRAS A LA VIA PÚBLICA
HBB11121

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HBB11261

u

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diámetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HBBZ1111

u

HBC12100

HBB20005

HB2C2000

u

u

u

m

HBC1JF01

m

u

16,000

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Senyal manual per a senyalista

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HBA1E211

8,000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HBC1HG01

8,000

30,000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d´amplària, amb pintura acrilica de color groc, aplica mecanicament mitja´çant polvorització
AMIDAMENT DIRECTE

700,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Llumenera amb làmpara fixa color ambre i amb el esmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
HQU1H110

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE
HQU1D190

5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE
HQU1E170

5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE
HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HQU27902

u

u

u

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HQU2GF01

3,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HQU2E001

5,000

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
AMIDAMENT DIRECTE

HQUA3100

u

2,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

2,000
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AMIDAMENTS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 01.06 CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ
H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

9,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Nº
0001

CODI

UA DESCRIPCIÓ

H1411111

u

PREU

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

5,67

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
0002

H1421110

u

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

5,95

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
0003

H142AC60

u

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

8,52

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
0004

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

16,17

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
0005

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,42

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
0006

H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
0007

H1459630

u

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

10,43

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
0008

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

7,82

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
0009

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,11

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
0010

H1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques

17,24

(DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
0011

H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer amb roscaa, homologat segons CE

45,62

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
0012

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, homologada segons UNE-EN 471

15,03

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
0013

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,32

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
0014

H1522222

m

Barana de protecció encastada a paret, en vora de estructrura, d'1,5 m d'Alçada, formada per guardacòs d'acer galvanitzat de tub de 40 mm de diametro i 1,5 m d'Alçada, amb base per a encastar a paret vertical, i 3 taulons horitzontals, amb malla atapeïda de teixït plàstic fixada a guardacòs, fins i tot col·locació, i amb el desmuntatge inclòs
(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

0015

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

0016

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

10,09

5,02

37,23

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Nº
0017

CODI

UA DESCRIPCIÓ

H16F1004

h

PREU

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

16,77

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
0018

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,37

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
0019

HB2C2000

m

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs

43,63

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
0020

HBA1E211

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm
d´amplària, amb pintura acrilica de color groc, aplica mecanicament mitja´çant polvorització
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

0,49

0021

HBB11121

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

54,94

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
0022

HBB11261

u

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diámetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

86,06

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
0023

HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista

10,97

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
0024

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

18,02

0025

HBBAA005

u

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
(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

32,17

0026

HBBAB115

u

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
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

23,14

0027

HBBZ1111

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

9,37

0028

HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

5,99

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
0029

HBC1HG01

u

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

62,68

0030

HBC1JF01

u

Llumenera amb làmpara fixa color ambre i amb el esmuntatge inclòs

20,70

(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
0031

HBC1MPP1

m

Barrera de PVC inyectat de 0,7x1 m amb depósit `aigua de llast i encadellat dùnió i amb el desmuntatge inclòs

22,89

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
0032

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

44,65

0033

HQU1D190

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de

71,25

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Nº
0034

CODI

UA DESCRIPCIÓ

PREU

HQU1E170

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de

63,75

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
0035

HQU1H110

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de po-

72,51

lietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
0036

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

16,79

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
0037

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

26,65

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
0038

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

72,15

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
0039

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

44,91

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
0040

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

109,63

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
0041

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

68,73

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

El Vendrell, setembre 2020

AUTOR DEL ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUD

Dña. Sara Albar Hermida
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Nº
0001

CODI

UA DESCRIPCIÓ

H1411111

u

PREU

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

5,67

Altres conceptes y materials............................
0002

H1421110

u

5,67000

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

5,95

Altres conceptes y materials............................
0003

H142AC60

u

5,95000

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

8,52

Altres conceptes y materials............................
0004

0005

0006

H1433115

H1445003

H1451110

u

u

u

8,52000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN
397 i UNE-EN 458

16,17

Altres conceptes y materials............................

16,17000

Altres conceptes y materials............................

1,42000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,42

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57

Altres conceptes y materials............................
0007

H1459630

u

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
Altres conceptes y materials............................

0008

H145C002

u

1,57000
10,43
10,43000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

7,82

Altres conceptes y materials............................
0009

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes y materials............................

0010

H1462242

u

H1471101

u

H1485800

u

H1487350

u

17,24

17,24000
45,62
45,62000

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes y materials............................

0013

22,11000

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer amb roscaa, homologat segons CE
Altres conceptes y materials............................

0012

22,11

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques
Altres conceptes y materials............................

0011

7,82000

15,03
15,03000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,32

Altres conceptes y materials............................
0014

H1522222

m

4,32000

Barana de protecció encastada a paret, en vora de estructrura, d'1,5 m d'Alçada, formada per guardacòs d'acer galvanitzat de tub de 40 mm de diametro i 1,5 m d'Alçada, amb base per a encastar a paret vertical, i 3 taulons horitzontals, amb malla atapeïda de teixït plàstic fixada a guardacòs, fins i tot col·locació, i amb el desmuntatge inclòs

10,09

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0015

H152J105

m

5,52900
4,56030

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

5,02

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0016

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

37,23
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0017

H16F1004

h

3,68600
1,33290

36,86000
0,36860

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

16,77
Ma d'obra.....................................................

16,77000

Pà i
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Nº
0018

CODI

UA DESCRIPCIÓ

H6AA2111

m

PREU

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,37

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0019

HB2C2000

m

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Maquinària....................................................
Altres conceptes y materials............................

0020

HBA1E211

m

1,67700
0,69420
43,63
21,45200
19,12400
3,05000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm
d´amplària, amb pintura acrilica de color groc, aplica mecanicament mitja´çant polvorització

0,49

Ma d'obra.....................................................
Maquinària....................................................
Altres conceptes y materials............................
0021

HBB11121

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0022

0023

0024

HBB11261

HBB20005

HBBA1511

u

u

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

0028

0029

HBBZ1111

HBC12100

HBC1HG01

u

u

u

Altres conceptes y materials............................

10,97000

Senyal manual per a senyalista

10,97

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1JF01

u

HBC1MPP1

m

2,51550
15,50720
32,17

16,77000
15,39770

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

23,14
16,77000
6,36770

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

9,37

Ma d'obra.....................................................
Maquinària....................................................
Altres conceptes y materials............................

2,98285
1,52840
4,86000

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0,25155
5,74250

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

5,99

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

62,68
2,01240
60,67000

Llumenera amb làmpara fixa color ambre i amb el esmuntatge inclòs

20,70
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0031

18,02

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

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0030

86,06
16,77000
69,29000

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0027

16,77000
38,17000

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0026

54,94

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diámetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................
0025

0,24288
0,13472
0,11450

0,83850
19,86000

Barrera de PVC inyectat de 0,7x1 m amb depósit `aigua de llast i encadellat dùnió i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

22,89
6,03550
16,85000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Nº
0032

CODI

UA DESCRIPCIÓ

HM31161J

u

PREU

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0033

HQU1D190

44,65
7,84600
36,80775

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de

71,25

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes y materials............................
0034

HQU1E170

71,25000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de

63,75

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes y materials............................
0035

HQU1H110

63,75000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de po-

72,51

lietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
Altres conceptes y materials............................
0036

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0037

HQU27902

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

HQUA1100

u

HQUA3100

u

5,86950
20,78175
72,15
0,83850
71,31100
44,91
1,67700
43,23200

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes y materials............................

0041

26,65

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0040

2,51550
14,27300

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0039

16,79

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Ma d'obra.....................................................
Altres conceptes y materials............................

0038

72,51000

109,63
109,63000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Altres conceptes y materials............................

68,73
68,73000

El Vendrell, setembre 2020

AUTOR DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD

Dña. Sara Albar Hermida

Pà i
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PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,000

5,67

51,03

9,000

5,95

53,55

9,000

16,17

145,53

36,000

1,42

51,12

30,000

1,57

47,10

9,000

7,82

70,38

9,000

17,24

155,16

9,000

15,03

135,27

9,000

4,32

38,88

2,000

45,62

91,24

2,000

8,52

17,04

2,000

10,43

20,86

2,000

22,11

44,22

CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H1411111

H1421110

H1433115

H1445003

H1451110

H145C002

H1462242

H1485800

H1487350

H1471101

H142AC60

H1459630

H145K153

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 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

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

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Parella de botes de seguretat 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,
amb plantilles i puntera metàl·liques

Armilla reflectant amb tires refectants a la cintura, al pit i a l`esquerra, 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

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, e polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps meàl.lics i mosquetó d´acer amb roscaa, homologat segons
CE

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

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 material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

TOTAL CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL ...............................................................................

921,38
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PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,000

32,17

96,51

3,000

23,14

69,42

3,000

18,02

54,06

2,000

44,65

89,30

160,000

2,37

379,20

5,000

37,23

186,15

82,000

10,09

827,38

40,000

5,02

200,80

10,000

43,63

436,30

20,000

22,89

457,80

10,000

5,99

59,90

CAPITOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
HBBAA005 u

HBBAB115 u

HBBA1511

HM31161J

H6AA2111

H15Z1001

H1522222

H152J105

HB2C2000

u

u

m

h

m

m

m

HBC1MPP1 m

HBC12100

u

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

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament 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

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Barana de protecció encastada a paret, en vora de estructrura, d'1,5 m d'Alçada, formada per guardacòs d'acer galvanitzat de tub de 40 mm de diametro i 1,5 m d'Alçada, amb base per a encastar a
paret vertical, i 3 taulons horitzontals, amb malla atapeïda de teixït plàstic fixada a guardacòs, fins i tot
col·locació, i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs

Barrera de PVC inyectat de 0,7x1 m amb depósit `aigua de llast i encadellat dùnió i amb el desmuntatge inclòs

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

TOTAL CAPITOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA..................................................................

2.856,82
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PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,000

54,94

439,52

8,000

86,06

688,48

16,000

9,37

149,92

3,000

62,68

188,04

20,000

5,99

119,80

2,000

10,97

21,94

30,000

43,63

1.308,90

700,000

0,49

343,00

4,000

20,70

82,80

CAPITOL 01.03 SENYALIZACIÓ DE PROTECCIÓ I OBRAS A LA VIA PÚBLICA
HBB11121

HBB11261

HBBZ1111

u

u

u

HBC1HG01 u

HBC12100

HBB20005

HB2C2000

HBA1E211

HBC1JF01

u

u

m

m

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diámetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Senyal manual per a senyalista

Barrera de hormigón simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col.locada i amb el desmontatge inclòs

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d´amplària, amb pintura acrilica de color groc, aplica mecanicament mitja´çant polvorització

Llumenera amb làmpara fixa color ambre i amb el esmuntatge inclòs

TOTAL CAPITOL 01.03 SENYALIZACIÓ DE PROTECCIÓ I OBRAS A LA VIA PÚBLICA.................................

3.342,40
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PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,000

72,51

362,55

5,000

71,25

356,25

5,000

63,75

318,75

3,000

16,79

50,37

1,000

26,65

26,65

1,000

72,15

72,15

1,000

44,91

44,91

CAPITOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
HQU1H110

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb tan-

caments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo
amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

HQU1D190

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats

per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1E170

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments for-

mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

HQU25201

HQU27902

HQU2E001

HQU2GF01

u

u

u

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL CAPITOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA...........................................

1.231,63
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v ia ciclista entre la zona escolar-esportiv a i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell

PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

109,63

219,26

2,000

68,73

137,46

CAPITOL 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
HQUA1100

HQUA3100

u

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

TOTAL CAPITOL 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS............................................................

356,72
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PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,000

16,77

150,93

CAPITOL 01.06 CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ
H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

TOTAL CAPITOL 01.06 CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ...........................................................................

150,93
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

Projecte d'obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per la implantació d'una via ciclista entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell

Projecte d'obres de reforma de la x arx a v iària local i infraestructures per la implantació d'una
v ia ciclista entre la zona escolar-esportiv a i l'estació de rodalies al T.M. del Vendrell

RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

IMPORT

01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL...................................................................................................................

921,38

01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA......................................................................................................

2.856,82

01.03

SENYALIZACIÓ DE PROTECCIÓ I OBRAS A LA VIA PÚBLICA............................................................................

3.342,40

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA....................................................................................

1.231,63

01.05

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS...................................................................................................

356,72

01.06

CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ............................................................................................................

150,93

PRESSUPOST

8.859,88

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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