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1. ..... OBJECTE DE LA MEMÒRIA I ORDRE DE REDACCIÓ
1.1. Objecte de la memòria.
Per encàrrec de d’excel·lentíssim ajuntament de Massalcoreig el tècnic sota
signant redacta aquesta memòria valorada per tal de valorar les despeses dels
danys ocasionats entre els dies 17 i 19 de gener per la borrasca anomenada
“Gloria” dins del terme municipal De Massalcoreig.
Aquesta borrasca ha afectat dins del terme municipal de Massalcoreig la
caiguda d’arbres, talussos solsits, refer sèquies i conduccions d’aigües com és el
objecte d’aquesta memòria valorada que indirectament a afectat sobretot a
camins municipals molt afectats.
Però en el cas del Municipi de Massalcoreig ha produït un esfondrament del talús
executat amb escullera de pedra natura, produint-se un lliscament de les terres.
Són pues alguns dels rastres que ha deixat la tempesta Glòria, al seu pas per el
terme municipal de Massalcoreig.
Des del mateix dia de les intenses pluges, els serveis tècnics i els treballadors
municipals dels diferents serveis de brigada han treballat per restablir la
normalitat al conjunt del municipi amb la major rapidesa possible.
L’estat de conservació d’aquest mur esfondrat tenia un manteniment correcte.
Fins i tot s’havia fet una reforma executada fa varis anys que han danyat les
escorrenties d’aigües que discorreixen per darrera de l’escullera de pedra
produint-se un col·lapse que ha portat a un lliscament de terres i ha provocat
un esfondrament del propi mur i de les terres que hi havia darrera de l’escullera
de pedra.
En aquesta reforma els treballs consistiran en realitzar un micropilotatge per
paralitzar el corriment de terres i poder procedir a la reposició del mur d’escullera
amb garanties d’estabilitat del mateix.
Aquesta memòria el que vol plasmar és la rehabilitació del mur de contenció
d’escullera preexistent i a la vegada del tram afectat del camí del Escorxador.
Aquest document es trametrà a les administracions i organismes pertinents als
efectes d’obtenir els permisos i les subvencions que puguin ésser necessaris.
Després de les primeres actuacions, que van consistir en la retirada de la
vegetació tombada per la combinació de l'aigua i el vent, i en la neteja dels
sediments que van arrossegar carrers i barrancs dins del terme municipal, ara els
treballs se centren principalment en alguns camins que han quedat destrossats.
Aquesta actuació permetrà evitar el corriment de terres del mur, consolidant
mitjançant un micropilotatge de camisa d’acer, col·locat en el carrer en la part
superior del mur desplaçat prèvia a la reposició del mur d’escullera.
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1.2. Propietat de l’equipament.
Es tracta de un mur de contenció de terres entre el carrer de Sèquia i el carrer
escorxador on hi un fort desnivell entre els dos carres, dins del nucli urbà de
Massalcoreig, format per pedres d’escullera de grans dimensions en la base i de
carreus de pedra més petits en la part superior.
Aquest vial es troben dins del inventariat dels camins municipals d’Aspa.
NOM

AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG

ADREÇA

Pl. Església, s/n,

LOCALITAT

Massalcoreig (25184)

TELÈFON

973 793 601

CORREU / WEB

ajuntament@massalcoreig.cat

1.3. Situació.
Aquest vial serveix per poder anar als municipis cloendats i l’horta d’aquests
termes municipals, ja siguin granges, habitatges dins de l’horta, finques agrícoles.
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Vista aèria del tram afectat per l’esfondrament del mur executat en el seu dia
havent un fort desnivell entre el carrer del Escorxador i el carrer anomenat de
la Sèquia (part superior de la zona afectada).
1.4 Ordre de redacció:
L’esfondrament d’aquest mur es troba a les “afores” del poble de Massalcoreig
integrant-se en el paratge natural del costat del riu Segre.
La construcció del mur de contenció és estrictament necessària per la
estabilitat de les terres i per tan per la seguretat del vial anomenat carrer la
Sèquia per vehicles i persones que transiten, que en fan ús, ja que són els darrers
de les cases del carrer Major, s’ha de refer el mur i donar solució al
esfondrament del mur per les escorrenties de la borrasca Gloria, preveient
alhora que no es puguin tornar a produir danys similars en el tram reparat.
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La remodelació o rehabilitació està prevista en tota la longitud de mur que es
troba afectat per l’esfondrament.
La visual del talús si es circula pel carrer del escorxador, té una imatge molt
potent i no té cap tipus de vorera en la seva base.
L’impacte que ocasionaria les obres previstes seria un impacte visual en tota
aquesta longitud, aproximadament 35 m / 40 m que és el mur més afectat per
aquest esfondrament.
El terreny afectat durant l’execució de les obres és el que denominem
plataforma inferior la que es troba en camí/carrer que es paral·lel al carrer del
Escorxador i al carrer la Sèquia.
Per poder dur a terme les obres, el terreny afectat romandrà tancat al servei
del públic durant el període d’execució de les obres, aquesta estarà destinada
per l’acopi de materials i per la ubicació de mòduls prefabricats per l’equip
d’obres i treballadors.
2. . DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Es tracta per tant d’un vial transitat per vehicles tant per la part baixa anomenat
carrer del escorxador com per la part superior anomenat del carrer de la Sèquia.
Aquest corriment de terres fa que fins i tot el enllumenat i la pròpia vorera ha
perdut el seu desplomament.

En les següents imatges podem veure com ha quedat afectat el vial superior i
l’inferior, estan tots dos vials asfaltats.
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

7

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Fissura en el mur de contenció del carrer la Bassa.
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Vista del mur en la part superior, on s’ha desplaçat el mateix a causa de
l’alçària del mur i el desplaçament de les terres de contenció.
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Vista del corriment de terres que en la part baixa d’esfondrat el mur de
l’escullera

9

Vista dels danys produïts per la borrasca “Gloria” al produir l’esfondrament per
l’aigua de pluja caigut en els dies de la borrasca “Gloria”.
Tot aquest temps que ha transcorregut per la borrasca “Gloria” al no tenir cap
talús a anat degradant la part superior del carrer la Sèquia on s’estan produint
lleugers esfondraments del vial, tot hi havent un mur de formigó però al esser un
mur molt alt i no haver cap contrafort de terra aquest es desplaça.
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Com es pot apreciar en aquesta imatge l’esfondrament de la escollera que
feia de contrafort al mur, fa que el vial asfaltat del carrer la Sèquia s’hagi
mogut, on es pot apreciar el desplaçament del mur.
3. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Els treballs consisteixen la reposició del mur d’escullera per fer d’element de
contenció del talús i donar un acabat natural en la part inferior, prèvia
realització d’una perforació i formigonament de pilons barrinats, per garantir la
consolidació del terreny natural a l’alçada de la línia superior de calçada.
Aquest tubs s’executa mitjançant un tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment. Aquest treballs d'execució dels enceps dels pilots executats emprant
2 perfils metàl·lics tipus IPN-160, configurant una biga riostra.
La partida inclou els treballs d'execució de la rasa en el paviment previ tal amb
disc i execució de la rasa.
Els pilots implica un suport quadrat d'acer galvanitzat laca soldada de 30x30 cm
i de 10 mm de gruix galvanitzada amb rosca hexagonal i caputxó, serà una
peça circular de connexió a piló roscat metàl·lic, per a suport d'element
estructural en piló roscat metàl·lic, col·locat amb fixacions mecàniques.
Aquest encep anirà muntat dintre d'una rasa al anar soterrada sota la solera del
vial i a la vegada portaran un tensional a 5 Tn de càrrega.
Aquests perfils portaran dues mans d'imprimació anticorrosiva.
La finalitat d’aquests pilotatges es garantir la consolidació del terreny en vertical
respecte la línia superior de calçada per posteriorment contenir el talús inclinat
amb la reposició del mur d’escullera existent sobre fonament de formigó amb
pedra calcària de 500 a 1000Kg i el reblert de l’extradós.
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En acabar la reforma del mur d’escullera es farà una reposició de paviment de
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment en l’àmbit
d’execució dels pilotatges.
4. PRESSUPOST DE LES OBRES.
En aquest treballs de reforma es tindrà en compte les despeses del Control de
qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses
necessàries per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el
Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i
Higiene (inclosa la seva elaboració), correran així mateix a càrrec del
Contractista, seguint els criteris del coordinador de seguretat i salut en fase
d’obra.
El pressupost de les obres d’execució per contracte puja a la quantitat de:
(57.757,31 €) CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS
D’EURO.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

E22113C2
Num.

REFORMA MUR CONTENCIÓ
TREBALLS PREVIS

m2

Treballs de retirada de pedres, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Text

Tipus

1

MUR D'ESCULLERA
TERRES
3 ASPONJAMENT
2

4

P

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
15,000

20,000
20,000

3,000
3,000

1,500
1,000

E2213422
Num.
1
2

m3

172,500

Text

Tipus

MUR/BASE ESCULLERA
esponjament

P

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
15,000

25,000

4,000

1,000

0,000
TOTAL AMIDAMENT

P2R5-DT0H
Num.
1

m3

Num.
1

Tipus

moviment de terres sense reposició en
obra

m3

[C]

[D]

115,000

0,500

[E]

[F]

57,500 C#*D#*E#*F#

57,500

Tipus

moviment de terres sense reposició en
obra

[C]

[D]

115,000

0,500

[E]

[F]

01
02
01

E3EZ1500
Num.
1

u

Text

DESPLÇAMENT-PILOTS

TOTAL Fórmula

57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Text

Obra
Capítol
Titol 3

100,000 C#*D#*E#*F#
15,000 PERORIGEN(
G1:G1,C2)
0,000 C#*D#*E#*F#

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Text

P2RB-HG0V

TOTAL Fórmula

115,000

TOTAL AMIDAMENT
4

90,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
22,500 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

3

3

TOTAL Fórmula

acopi al costat de l'obra per reposar
TOTAL AMIDAMENT

2

1

57,500

REFORMA MUR CONTENCIÓ
CONSOLIDACIÓ TERRENY
PILOTATGE

Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a cargolat de pilons roscats en el terreny, a una
distància de fins a 50 km. El preu inclou el desplaçament a l'obra del personal especialitzat.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

E3E5855E

Num.
1

m

1,000

Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

Text

Tipus

PILOTS

[C]

[D]

23,000

9,000

[E]

[F]

1

01
02
02

E3FB1000

Num.
1

207,000

REFORMA MUR CONTENCIÓ
CONSOLIDACIÓ TERRENY
TREBALLS D'ENCEPAT

m

Treballs d'execució dels enceps dels pilots executats empran 2 perfils metàl·lics tipus IPN-160, configurant una
biga riostra.
La partida inclou els treballs d'execució de la rasa en el paviment previ tal amb disco i execució de la rasa.
Els pilots implica un suport quadrat d'acer galvanitzat laca soldada de 30x30 cm i de 10 mm de gruix
galvanitaza amb rosca hexagonal i caputxo, serà una peça circular de connexió a piló roscat metàl·lic, per a
suport d'element estructural en piló roscat metàl·lic, col·locat amb fixacions mecàniques.
Aquest encep anirà muntat dintre d'una rasa al anar soterrada sota la solera del vial i a la vegda portaràn un
tensionat a 5 Tn de càrrega.
Aquests perfils portaràn dues mans d'imprimació anticorrosiva.

Text

Tipus

2 IPN

[C]

[D]

2,000

30,000

[E]

[F]

1

01
03

13514H41
Num.
1
2

60,000

REFORMA MUR CONTENCIÓ
ESCULLERA

m3

Text

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Tipus

FORMIGÓ BARREJAT PEDRES
BASE DEL FONAMENT-ESCULLERA

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

20,000

1,500

0,200

TOTAL AMIDAMENT
2

E225AH90
Num.
1
2

m3

Text

Tipus

Num.

Text

m2

6,000 C#*D#*E#*F#

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim

GRAVES-DARRERA MUR
PARET-FER DRENATGE

E7B111A0

TOTAL Fórmula

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

25,000
25,000

2,000
2,000

0,600
0,300

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

207,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

2

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
45,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

GEOTEXTIL

1,000

25,000

11,000

275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

GD5AU140
Num.

m

275,000

Drenatge amb tub perforat de PVC de D 600 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren envoltat en geotextil

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

25,000

[E]

[F]

F3J2271C
Num.
1
2

m3

50,000

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada, aprofitant al 50% les pedres

Text

Tipus

ESCULLERA MUR
escullera petita part de dalt

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

20,000
20,000

2,000
2,000

1,500
0,500

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
04

K9H113NA

Num.
1

m2

REFORMA MUR CONTENCIÓ
VARIS

Tipus

RASA ENCEPAT

01
05

PPA90021

pa

60,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
80,000

[C]

[D]

[E]

1,000

30,000

0,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

3

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000

REFORMA MUR CONTENCIÓ
TREBALLS DE SEGURETAT

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5%)
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PRESSUPOST DE REPARACIÓ DEL MUR EN EL CARRER ESCORXADOR DE MASSALCOREIG
Propietàri: AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG.
Obra: C/ DEL ESCORXADOR. MASSALCOREIG (SEGRIÀ).
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

1

1 E22113C2

m2

Treballs de retirada de pedres, realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió (P - 2)

1,56

172,500

269,10

2 E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)

2,56

115,000

294,40

3 P2R5-DT0H

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 12)

7,05

57,500

405,38

4 P2RB-HG0V

m3

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 13)

1,60

57,500

92,00

TOTAL

Capítol

01.01

1.060,88

Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

Capítol

02

CONSOLIDACIÓ TERRENY

Titol 3

01

PILOTATGE

1 E3EZ1500

u

Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a cargolat de
pilons roscats en el terreny, a una distància de fins a 50 km. El preu
inclou el desplaçament a l'obra del personal especialitzat. (P - 6)

1.613,44

1,000

1.613,44

2 E3E5855E

m

Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub
central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó
HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment
(P - 5)

78,15

207,000

16.177,05

TOTAL

Titol 3

01.02.01

17.790,49

Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

Capítol

02

CONSOLIDACIÓ TERRENY

Titol 3

02

TREBALLS D'ENCEPAT

1 E3FB1000

TOTAL

Titol 3

m

Treballs d'execució dels enceps dels pilots executats empran 2 perfils
metàl·lics tipus IPN-160, configurant una biga riostra.
La partida inclou els treballs d'execució de la rasa en el paviment
previ tal amb disco i execució de la rasa.
Els pilots implica un suport quadrat d'acer galvanitzat laca soldada de
30x30 cm i de 10 mm de gruix galvanitaza amb rosca hexagonal i
caputxo, serà una peça circular de connexió a piló roscat metàl·lic, per
a suport d'element estructural en piló roscat metàl·lic, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Aquest encep anirà muntat dintre d'una rasa al anar soterrada sota la
solera del vial i a la vegda portaràn un tensionat a 5 Tn de càrrega.
Aquests perfils portaràn dues mans d'imprimació anticorrosiva. (P - 7)
01.02.02

141,70

60,000

8.502,00

8.502,00

Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

Capítol

03

ESCULLERA

EUR

PRESSUPOST DE REPARACIÓ DEL MUR EN EL CARRER ESCORXADOR DE MASSALCOREIG
Propietàri: AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG.
Obra: C/ DEL ESCORXADOR. MASSALCOREIG (SEGRIÀ).
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

PRESSUPOST

Pàg.:

2

1 13514H41

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

134,43

6,000

806,58

2 E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50
cm, com a màxim (P - 4)

33,75

45,000

1.518,75

3 E7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 8)

1,55

275,000

426,25

4 GD5AU140

m

Drenatge amb tub perforat de PVC de D 600 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P - 10)

35,40

50,000

1.770,00

5 F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada,
aprofitant al 50% les pedres (P - 9)

66,16

80,000

5.292,80

TOTAL

Capítol

01.03

9.814,38

Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

Capítol

04

VARIS

1 K9H113NA

TOTAL

m2

Capítol

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 11)

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

05

TREBALLS DE SEGURETAT

Capítol

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
(1,5%) (P - 14)
01.05

944,28

944,28

Capítol

TOTAL

12,000

01.04

Obra

1 PPA90021

78,69

2.000,00

1,000

2.000,00

2.000,00

EUR

PRESSUPOST DE REPARACIÓ DEL MUR EN EL CARRER ESCORXADOR DE MASSALCOREIG
Propietàri: AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG.
Obra: C/ DEL ESCORXADOR. MASSALCOREIG (SEGRIÀ).
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS
1.060,88
Capítol
01.02
CONSOLIDACIÓ TERRENY
26.292,49
Capítol
01.03
ESCULLERA
9.814,38
Capítol
01.04
VARIS
944,28
Capítol
01.05
TREBALLS DE SEGURETAT
2.000,00
Obra
01
REFORMA MUR CONTENCIÓ
40.112,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.112,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

REFORMA MUR CONTENCIÓ

40.112,03
40.112,03

euros

PRESSUPOST DE REPARACIÓ DEL MUR EN EL CARRER ESCORXADOR DE MASSALCOREIG
Propietàri: AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG.
Obra: C/ DEL ESCORXADOR. MASSALCOREIG (SEGRIÀ).
SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

40.112,03

13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 40.112,03............................................................

5.214,56

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 40.112,03.................................................................

2.406,72

Subtotal

47.733,31

21 % IVA SOBRE 47.733,31.................................................................................................

10.024,00

€

57.757,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS )

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
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Situació del talús esfondrat en nucli urbà de Massalcoreig
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ANNEX 1

PLEC DE CONDICIONS

B.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS
1.1 Tipus d'obra.
Alternativa constructuctiva a la inestabilitat de les terres de la zona nord-est de
la urbanització del Centre Educatiu de Secundaria Sant Esteve Sesrovires.
1.2 Disposicions legals d'aplicació.
-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposicions mínimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construcción Transposició de la Directiva
92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de
Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prvención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de
Prevención
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de
señalización, de seguridad y salud en el trabajo
·RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta
en quant a escales de mà.Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
·RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad
y salud,
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo (O. 09/03/1971)
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-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene
del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions: O. de 10 de
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e
Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación
-O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Protección a los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE:
02/11/89 Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad Modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos Modificació: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos Modificació: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificació: BOE:
31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
1.3 Condicions dels mitjans de protecció
Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva,
tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-ne al termini d'aquest període.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid
en una determinada peça o bé equip, es reposarà independentment de la
duració prevista i data de lliurament.
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Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim pel
qual es va concebre (per exemple un accident) serà rebutjat i reposat al
moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses
pel fabricant, seran reposades d'immediat.
L'ús d'una peça i equip de protecció, mai haurà de representar un risc per ell
mateix.
Proteccions personals:
Tot element de protecció personal, s'ajustarà a les "Normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo" (O.M. del 15/5/74 BOE 29/5/74)" Sempre que existeixi al
mercat.
En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, seran de qualitat
adient a les seves respectives prestacions.
Proteccions col·lectives:
Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços als quals puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
Plataformes de treball:
Tindran com a mínim 60 cm. d'ample i les situades a més de 2m. del terra
portaran baranes de 90 cm. d'alçada, llistó intermedi i sòcol.
Escales de mà:
Aniran proveïdes de sabates antilliscants.
Oferiran les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat, no poden
salvar més de 5 metres sense que estiguin reforçades al centre. Tot i amb això,
queden prohibides per alçades majors de 7 metres.
Extintors:
Seran de pols polivalent, amb revisió periòdica.
1.4 Serveis de prevenció
1.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i Higiene:
L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i higiene.
1.4.2 Servei mèdic:
Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindran com a mínim 90 cm.
d'alçada i construïdes amb tubs metàl·lics.
Xarxes perimetrals:
Les baranes envoltaran el perímetre de la excavació i/o rases de drenatge.
S’utilitzaran malles tipus V
1.5 Coordinador de seguretat i salut en l’execució de l’obra
El Coordinador en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra és el
tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per
dur a terme les taques de:
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a. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de
seguretat:

- En prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de

planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvolupin
simultàniament o successivament.
- En estimar la durada requerida per als distints treballs o fases de
treball.
b. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si
n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que
cadascun d’ells té l’obligació de complir.
c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si n’hi ha,
les modificacions introduïdes en aquests.
d. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24
de la Llei de prevenció de riscos laborals.
e. Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta
dels mètodes de treball.
f. Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
g. Custodiar el llibre d’incidències de l’obra, i tramitar a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, les anotacions que
s’hi efectuïn.
h. Ordenar la paralització dels talls o la totalitat de l’obra els treballs dels
quals impliquin un risc greu i imminent per a la seguretat dels
treballadors, i assabentar-ne immediatament la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, els contractistes i els subcontractistes afectats, com
també els representants dels treballadors d’aquests.
Es constituirà el Comitè quant el nombre de treballadors superi el previst en
l'Ordenança Laboral de Construcció, o bé, en el seu cas, el que disposi el
Conveni Col·lectiu Provincial.
1.6 Instal·lacions mèdiques:
Existirà una farmaciola d'urgència situada als vestuaris que constarà com a
mínim de:

-

Aigua oxigenada.
Alcohol de 96º.
Tintura de iode.
Mercurocrom.
Amoníac.
Gasa estèril.
Cotó hidròfil.
Benes.
Esparadrap.
Antiespasmòdics.
Analgèsic.
Tònic cardíac d'urgències.
Torniquet.
Borsa d'aigua per aigua o gel.
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- Guants esterilitzats.
- Xeringues d'un ús.
- Agulles injectables d'un ús.
- Termòmetre clínic.
- Servei mèdic, segons reglamentació OGSHT 9/3/71.
1.7 Instal·lacions d'higiene i benestar:
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran en el que és relatiu a elements,
dimensions i característiques específiques dels Articles 39, 40, 41 i 42 de
l'Ordenança de Seguretat i Higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de
la Construcció, Vidre i Ceràmica. Instal·lacions:
a. Menjador: Es disposarà d'un menjador col·lectiu per a tot el personal
que treballi a les obres.
b. Vestuaris: La zona que es destini a aquest fi tindrà armari rober, seients.
Estarà net i ventilat.
c. Serveis: Constaran de: W.C., dutxa, i lavabo, amb aigua calenta i freda.
Estarà net i ventilat.
1.8 Obligacions de les parts implicades.
Promotor:
Haurà de designar un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l’execució de l’obra.
Està obligat a elaborar, en la fase de projecte, un estudi de seguretat i salut.
El promotor, haurà d’efectuar l’anomena’t avís previ abans del començament
dels treballs, redactat segons els termes concrets establerts a l’annex III del Reial
decret, que haurà d’estar exposat a l’obra de forma visible i, si calgués,
actualitzat.
Vigilarà que el Present Estudi de Seguretat, degudament visat pel Col·legi
corresponent, acompanyi el Projecte d'execució de l'obra.
Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertes pel contractista un cop siguin
certificades per la direcció facultativa juntament amb les altres certificacions de
l'obra.
El promotor notificarà la realització de les obres, mitjançant l’avís previ, a
l’autoritat laboral. L’avís previ es redactarà d’acord amb el model descrit en el
R.D. i s’esposarà a l’obra en lloc visible, amb les actualitzacions corresponents
en el cas que fossin necessàries.
Contingut de l’avís previ:
a.
b. Data.
c. Adreça de l’obra.
d. Promotor (nom i adreça). Tipus d’obra.
e. Projectista (nom i adreça).
f. Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra
(nom i adreça).
g. Data d’inici de l’obra.
h. Durada prevista dels treballs de l’obra.
i. Nombre màxim estimatiu de treballadors en l’obra.
j. Nombre previst de contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms que hi ha contractats.
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k. Dades d’identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms que hi ha contractats.
Contractistes i subcontractistes:
Tant el contractista com el subcontractista tindran la consideració d’empresari
a l’efecte del que preveu la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i seran
responsables directes de l’execució correcta de les mesures preventives
aplicables a l’obra. També seran responsables solidaris de les conseqüències
que es derivin d’incompliment de les mesures preventives en els termes fixats a
l’article 42.2 de la Llei de la prevenció de riscos laborals. Aquestes
responsabilitats són independents i compatibles amb les que corresponguin als
coordinadors, a la direcció facultativa i al promotor.
Els contractistes i els subcontractistes estan obligats a:
• Aplicar, durant l’execució de l’obra, els principis de l’acció preventiva que
recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995) i, en
particular, les tasques o activitats següents:
a. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i de neteja.
b. L’elecció de l’emplaçament dels llocs i de les àrees de treball, tenint en
compte les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
c. La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control
periòdic de les Instal·lacions i dels dispositius necessaris per executar
l’obra, amb l’objectiu de corregir els defectes que poguessin afectar la
seguretat i la salut dels treballadors.
e. La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzemar i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o
substàncies perilloses.
f. La recollida de materials perillosos utilitzats.
g. L’emmagatzemem i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
h. L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps
efectiu que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball.
i. La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.
j. Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de
treball o activitat que es faci a l’obra o prop del lloc de l’obra.

- Elaborar un pla de seguretat i salut de l’obra.
- Complir i fer complir al personal el que estableix el pla de seguretat
i salut de l’obra.

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i les

que estableix l’annex IV del Reial decret 1624/1997, durant
l’execució de l’obra.
- Complir les obligacions de coordinació d’activitats empresarials
establertes a l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors
autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que
es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra.

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

24

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan
pertoqui, de la direcció facultativa.

Treballadors autònoms:
La definició de treballador autònom que fa la legislació de seguretat social, que
ara recull el Reial decret 1627/1997, considera com a tal “tota persona física,
distinta del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i
que assumeix contractualisme davant del promotor, el contractista o el
subcontractista el compromís de fer determinades parts o Instal·lacions de
l’obra. S’inclouen dins el terme de treballadors autònoms els socis treballadors
de les cooperatives de treball associat. Quan el treballador autònom ocupi a
l’obra treballadors per compte d’altre, tindrà la consideració de contractista o
subcontractista a l’efecte d’aquesta norma de prevenció de riscos laborals.
Els treballadors autònoms estan obligats a:
- Complir el que estableix el pla de seguretat i salut de l’obra.
- Aplicar els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre).
- Desenvolupar les tasques o activitats relatives als principis generals aplicables
durant l’execució de l’obra, contingudes a l’article 10 del Reial decret
1627/1997.
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra durant la
seva execució. - Complir les obligacions que per als treballadors s’estableixen
als apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació
d’activitats empresarials i participant en qualsevol mesures d’actuació
coordinada que s’hagués establert.
- Utilitzar equips de treball ajustats a la normativa vigent sobre aquests (RD
1215/1997, de 18 de juliol).
- Elegir i utilitzar equips de protecció individuals conforme a la normativa vigent
(RD 773/1997, de 30 de maig).
- Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matèria de
seguretat i de salut, o de la direcció facultativa, si pertoca, durant l’execució de
l’obra.
Direcció facultativa:
onsiderarà l'Estudi de Seguretat com a part integrant de l'Execució de l'Obra., i
en cas necessari comunicarà al Coordinador de Seguretat, a la Propietat i a
l'Empresa Constructora i a altres Organismes, l’ incompliment de les mesures de
seguretat fixades a l'Estudi i desenvolupades pel Pla.
Redacció del Pla de Seguretat.
El pla de seguretat i salut s’elaborarà pel contractista o contractistes, en què
s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i es consideraran les previsions
contingudes en l’estudi en funció del mateix sistema d’execució de l’obra.
Aquest pla constituirà el instrument bàsic d’ordenació de les activitats
d’identificació i, quan pertoqui, d’avaluació de riscos i planificació de l’activitat
preventiva. El pla estarà, a l’obra, a disposició permanent de la direcció
facultativa i de qui intervingui en l’execució de l’obra, com també de les
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persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les
empreses que hi intervenen i dels representants dels treballadors i, també, de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels centres o gabinets
dependents de l’Administració laboral central o autonòmica.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent
haurà d’incloure el pla de seguretat i salut laboral d’aquest.
Aprovació del Pla de Seguretat.
El pla ha de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador de seguretat
i salut o pel director facultatiu de l’obra quan no hi hagi coordinador, i també
seran aquests qui hauran d’aprovar les modificacions que s’hi proposin.
Llibre d'incidències.
Per controlar i seguir el pla de seguretat i salut a cada centre de treball hi haurà
un llibre d’incidències facilitat pel Col·legi professional al qual pertanyi el tècnic
que ha aprovat el pla, o per l’oficina de supervisió de projectes quan es tracti
d’obres de les administracions públiques. Aquest llibre, que haurà de ser sempre
a l’obra, estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o de
la direcció facultativa.
Tindran accés a aquest llibre i hi podran fer anotacions:

- La direcció facultativa de l’obra.
- Els contractistes i els subcontractistes.
- Els treballadors autònoms.
- Les persones o els òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les
empreses que intervenen en l’obra.

B.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
Organització general de la Seguretat a l'obra.
L'Empresa Constructora, a través del seu Departament de Seguretat, i el Comitè
de Seguretat de l'obra, nomenarà el cap d'obra i el personal responsable de
l'adequació de les mesures seguretat i salut contingudes en el Pla de seguretat.
Aquestes parts juntament, amb el Coordinador de seguretat i en el seu cas per
la Direcció Facultativa, vigilaran la seguretat en les diferents zones i fases del
procés constructiu.
Comitè de Seguretat i Higiene.
Es constituirà per l’empresa constructora, el Comitè de Seguretat quan el
nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de Construcció,
o bé, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. Aquest haurà
d’estar composat per un tècnic qualificat en matèria de seguretat (en
representació de l'Empresa) i dos treballadors dels oficis amb més presència i un
cap d’obra amb competència professional en matèria de seguretat i higiene.
Atribucions i obligacions.
Comitè:

- Reunió com a mínim un cop al mes, conjuntament amb el Coordinador
de Seguretat i Salut.
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- Control i vigilància del compliment de l'Estudi de Seguretat i el Pla.
- Informació immediata al cap d'obra de les anomalies observades.
- Estudi dels motius dels possibles accidents.
Comunicats d'accident i deficiències.

- Podrà ésser vàlid tot tipus de part d'ús comú a l'Empresa si és prèviament
acceptat pel Coordinador de Seguretat o de la Direcció Facultativa.
En tot cas caldrà que hi consti:
Accidents
- Identificació de l'obra. Data i hora de l'accident.
- Nom del treballador. Categoria professional. Domicili.
- Lloc de l'accident. (Situació a l'obra).
- Motius i gravetat aparent de l'accident.
- Primers auxilis. (Persona i lloc)
- Testimonis de l'accident amb declaracions separades.
A més es redactarà un Informe que analitzi les possibles formes d'evitar accidents
similars i mesures urgents a prendre, si s'escau.
Deficiències
- Identificació de l'obra. Data i hora de l'observació.
- Lloc i deficiències observades.
- Estudis per millorar els defectes detectats.
D'ambdós tipus de parts d'accidents i deficiències es realitzarà mensualment un
control amb gràfics i índexs que permetin observar i comparar l'evolució de la
Seguretat a l'obra.
2.4 Assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot Risc en la Construcció i els
muntatges.
Tots els tècnics de la Direcció Facultativa i Coordinador de Seguretat, estaran
coberts en matèria de responsabilitat civil professional.
El Contractista tindrà també una assegurança de Responsabilitat Civil amb
cobertura per danys a tercers per actes o omissions directes o indirectes a les
que hagi de respondre ell mateix o per altres. Serà obligatòria la contractació
d'una assegurança a tot risc durant tota la durada de l'obra, perllongant-ne per
un termini d'un any des de la fi definitiva de l'obra.
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B.3 NORMES DE CERTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT.
Un cop al mes es farà la corresponent Certificació, segons el pressupost
contractat com annex al Pla. La Propietat l'abonarà d'acord amb les condicions
especificades al contracte.
Se certificaran exclusivament les partides de Seguretat i Higiene de l'Estudi,
eliminant aquelles que siguin mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme l'obra.
Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment
amb tots els seus elements, i adjudicació de preu, abonant-les posteriorment
amb els mateixos criteris generals d'amidament.
Cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista ho comunicarà per
escrit a la Propietat, amb el vistiplau previ del Coordinador de Seguretat o de la
Direcció Facultativa.
B-4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES
4.1. En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials o utillatge
o maquinària que s'utilitzi per a l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques
de la bona construcció, utilitzant el material especialitzat i qualificat a cada part
d'obra si així ho requereix.
El Coordinador de Seguretat i la Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir o
sol·licitar documents acreditatius de l'adequada titulació.
4.2.L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat.
No obstant, l'evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les
característiques de les subcontractes, poden obligar que el pla s'allunyi de les
previsions de l'estat, tant en medis econòmics, com en valoració econòmica.
Per tot això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de
seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent.
4.3.Els mitjans auxiliars que pertanyin a l'obra bàsica i no a l'Estudi de Seguretat,
permetrà la correcta execució de l'obra, així com l'acoblament de la seguretat
del projecte d'Estudi i el Pla subsegüent, havent complert amb la seguretat que
ho requereixi cada cas apuntalament de terres, xarxa de terres, etc.
4.4.Els treballs de Muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu
inici fins a la seva finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat,
que el conjunt acabat.

4. 5.La col·locació de medis de protecció col·lectiva, requerirà la utilització, en
el seu cas, de sistema de protecció individual. És l'anomenada " Seguretat dins
de la Seguretat."
B.5 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES.
1. És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut
l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del
procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de
l'expedició d'ordres complementàries pel desenvolupament del mateix.
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2. Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del projecte
de seguretat, a les modificacions aprovades i a les ordres i instruccions
complementàries emeses pel Coordinador de Seguretat.
3. Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la
documentació de l'estudi de Seguretat. Es refusaran aquells que no s'ajustin
a les prescripcions o siguin efectuades o no reuneixin condicions de
solidesa.
4. Quan el Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica tingués raons
fonamentades per creure que no es compleixen les determinacions de
l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec,
els treballs necessaris pel seu arreglament.
5. El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de
Seguretat i Salut o en el seu cas de la Direcció Tècnica, cap variació de
l'Estudi de Seguretat o d'una modificació ja aprovada.
6. El contractista estarà obligat a complir les condicions del plec de
condicions, memòria, plànols i pressupost, les especificacions del contracte
i les ordres complementàries que el Coordinador de Seguretat o la Direcció
Tècnica precisi donar durant el transcurs de l'obra.
7. El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda antelació, el
inici dels treballs, d'elevat risc o aquelles que han de quedar ocultes, a
l'objecte del seu examen i aprovació pel Coordinador de Seguretat o en
el seu cas per la Direcció Tècnica.
8. El contractista estarà obligat a reconstruir a la seva costa quantes
vegades sigui necessari qualsevol treball mal executat, a judici del
Coordinador de Seguretat o de la Direcció Tècnica de l'obra o dels actors
que estableix el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, (BOE núm. 257, de
25 d’octubre de 1997) fins a merèixer l'aprovació del Coordinador de
Seguretat o en el seu cas de la Direcció Tècnica de l'obra.
9. S'anotaran en el Llibre d'incidències la inobservança de les instruccions
i recomanacions preventives recollides a l'estudi de Seguretat i Pla de
Seguretat. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències el
Coordinador en Seguretat i Salut, estarà obligat a remetre en el termini de
24 hores, cadascuna de les còpies als destinataris previstos, és dir,
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista afectat i als
representants dels treballadors.
10. El Constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de
Seguretat, de les subcontractes o similars, responent solidàriament de les
conseqüències que es derivin de la inobservança que fossin imputables a
les subcontractades o similars. Igual imputació correspondrà al propietari
quan no hagués constructor principal.
11. No procedirà la variació de certificació de partides pels retards de
l'obra injustificats, així com les paralitzacions.
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5.12.- Disposicions mínimes de seguretat i de salut que hauran d'aplicar-se a les
obres
DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A LES OBRES
Observació preliminar: les obligacions previstes al present apartat s'aplicaran
sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les
circumstàncies o qualsevol risc.
Àmbit d'aplicació
El present apartat serà d'aplicació a la totalitat de l'obra.
Estabilitat i solidesa
a) Caldrà procurar-se, de forma adient i segura, l'estabilitat dels
materials i equips i, en general, de qualsevol element que en qualsevol
desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin
una resistència suficient només s'autoritzarà en cas que es proporcionin
equips o mitjans adients per tal que la tasca es realitzi de manera segura.
Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres haurà d'ajustar-se a
allò que disposa la seva normativa específica.
En tot cas, exceptuant disposicions específiques de la normativa
esmentada, la citada instal·lació haurà de satisfer les condicions que
s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat.
b) Les instal·lacions s'hauran de projectar, realitzar i utilitzar de forma que no
comportin perill d'incendi ni d'explosió, i de manera que les persones estiguin
degudament protegides contra els RISCOS d'electrocució per contacte
directe o indirecte.
c) El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de protecció
hauran de tenir en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada,
les condicions dels factors externs i la competència de les persones que
tinguin accés a parts de la instal·lació.
Vies i sortides d'emergència
1. Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i
desembocar tan directament com sigui possible en una zona de seguretat.
2. En cas de perill, tots els llocs de treball s'hauran de poder evacuar
ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
3. El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides
d'emergència dependran de l'ús, dels equips i de les dimensions de l'obra i
dels locals, així com del nombre màxim de persones que hi puguin estar
presents.
4. Les vies i sortides específiques d'emergència s'hauran de senyalitzar
conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes
en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. L'esmentada
senyalització s'haurà de fixar als llocs adients i tenir la resistència suficient.
5. Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les portes
que hi donin accés, no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de
manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
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6. En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència
que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de
seguretat d'intensitat suficient.
Detecció i lluita contra incendis
1.
Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions i l'ús dels
locals, els equips presents, les característiques físiques i químiques de les
substàncies o materials que s’hi trobin presents, així com el nombre màxim
de persones que s’hi puguin trobar, s’haurà de preveure un nombre suficient
de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de
detectors d’incendis i de sistemes d’alarma.
2.
Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma hauran
de verificar-ne i mantenir-se amb regularitat. Caldrà fer-ne, a intervals
regulars, proves i exercicis adients.
3.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de
fàcil accés i manipulació. Hauran d’estar assenyalats conforme al Reial
Decret sobre senyalització de seguretat i salut al treball. L’esmentada
senyalització s’haurà de fixar als llocs adients i tenir la resistència suficient.
Exposició a RISCOS particulars
1. Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a
factors externs nocius (per exemple gasos, vapors, pols).
2. En cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona
l’atmosfera de la qual pogués contenir substàncies tòxiques o nocives, o no
tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada
haurà de ser controlada i caldrà adoptar mesures adients per prevenir
qualsevol perill.
3. En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada
d’alt risc. Com a mínim, haurà d’estar sota vigilància permanent des de
l’exterior i s’hauran de prendre totes les mesures per tal de poder-li prestar
auxili eficaç i immediat.
Temperatura
La temperatura haurà de ser l’adient per a l’organisme humà durant el temps
de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes
de treball que s'apliquin i les càrregues físiques imposades als treballadors.
Il·luminació
1. Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l'obra hauran de
disposar, en tant que sigui possible, de suficient llum natural i tenir una
il·luminació artificial adient i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la
llum natural. En el seu cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació
2. portàtil amb protecció antixocs. El color utilitzar per a la il·luminació
artificial no podrà alterar o influir en la percepció dels senyals o panells de
senyalització.
3. Les instal·lacions d'il·luminació als locals, dels llocs de treball i de les vies
de circulació hauran d'estar col·locades de tal manera que el tipus
d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors.
4. Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els quals els
treballadors estiguin particularment exposats a RISCOS en cas d'avaria de
la il·luminació artificial hauran de posseir una il·luminació de seguretat
d'intensitat suficient.
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Portes i portals
Les portes corredisses hauran d'anar proveïdes d'un sistema de seguretat que
les impedeixi sortir-se dels carrils i caure.
1. Les portes i portals que s'obrin cap a dalt hauran d'anar proveïts d'un
sistema de seguretat que els impedeixi tornar-se a baixar.
2. Les portes i portals situats al recorregut de les vies d'emergència hauran
d'estar senyalitzats de manera adequada.
3. Dins les proximitats immediates dels portals destinats sobretot a la
circulació de vehicles haurà d'haver-hi portes per a la circulació dels
vianants, llevat del cas que el pas sigui segur per a ells. Les portes
esmentades hauran d'estar senyalitzades de manera clarament visible i
romandre expedites en tot moment.
4. Les portes i portals mecànics hauran de funcionar sense risc d'accident
per als treballadors. Hauran de posseir dispositius de parada d'emergència
fàcilment identificables i de fàcil accés, i també hauran de poder-se obrir
manualment menys si en cas de produir-se una avaria al sistema d'energia
s'obren automàticament.
Vies de circulació i zones perilloses
1. Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i
rampes de càrrega hauran d'estar calculats, situats, condicionats i
preparats per al seu ús de forma que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota
seguretat i conforme a l'ús que se'ls hagi destinat i de forma que els
treballadors que hi hagi a les proximitats no corrin cap risc.
2. Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de
mercaderies, incloses aquelles en les quals es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones
que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
3. Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació, caldrà
preveure una distància de seguretat suficient o mitjans de protecció
adequats per a les altres persones que puguin estar presents al recinte.
4. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu
control i manteniment.
5. Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades a
una distància suficient de les portes, portals, passos de vianants, corredors
i escales.
6. Si dins l'obra hi hagués zones d'accés limitat, hauran d'estar equipades
amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin
penetrar-hi. S'hauran de prendre totes les mesures adequades per tal de
protegir els treballadors que estiguin autoritzats a penetrar dins les zones de
perill. Aquestes zones hauran d'estar senyalitzades de forma clarament
visible.
Molls i rampes de càrrega
1. Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions
de les càrregues transportades.
2. Els molls de càrrega hauran de tenir com a mínim una sortida i les
rampes de càrrega hauran d'oferir la seguretat que els treballadors no
puguin caure.
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Espai de treball
Les dimensions del lloc de treball s'hauran de calcular de tal manera que els
treballadors disposin de la suficient llibertat de moviments per a les seves
activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari.
Primers auxilis
1. Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin
prestar-se en tot moment per personal amb la formació suficient per fer-ho.
Així mateix, caldrà adoptar mesures per garantir l'evacuació, per tal de
rebre atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una
indisposició sobtada.
2. Quan les dimensions de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin,
caldrà comptar amb un o varis locals per a primers auxilis.
3. Els locals per a primers auxilis hauran d'estar dotats de les instal·lacions
i el material de primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les
lliteres. Hauran d'estar senyalitzats conforme al Reial Decret sobre
senyalització de seguretat i salut en el treball.
4. A tots els llocs on les condicions de treball ho requereixin caldrà
disposar també de material de primers auxilis, convenientment senyalitzat i
de fàcil accés.
5. Una senyalització clarament visible haurà d'indicar la direcció i el
número de telèfon del servei local d'urgència.
Serveis higiènics
1. Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran
de tenir a la seva disposició vestidors adequats.
2. Els vestidors hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients
i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar
a eixugar, si fos necessari, la seva roba de treball.
3. Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies
perilloses, humitat, brutícia), la roba de treball s'haurà de poder guardar
separada de la roba de carrer i dels efectes personals.
4. Quan els vestidors no siguin necessaris, en el sentit del primer paràgraf
d'aquest apartat, cada treballador haurà de poder disposar d'un espai per
col·locar la seva roba i els seus objectes personals amb clau.
5. Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, s'hauran de posar
a la disposició dels treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient.
6. Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per permetre que
qualsevol treballador es renti sense obstacles i en adequades condicions
d'higiene. Les dutxes hauran de disposar d'aigua corrent, calenta i freda.
7. Quan, de conformitat amb el primer paràgraf d'aquest apartat, no
siguin necessàries dutxes, caldrà que hi hagi lavabos suficients i apropiats
amb aigua corrent, calenta si fos necessari, a prop dels llocs de treball i
dels vestidors.
8. Si les dutxes o els lavabos i els vestidors estiguessin separats, la
comunicació entre uns i altres, haurà de ser fàcil.
9. Els treballadors hauran de disposar a les proximitats dels seus llocs de
treball, dels locals de descans, dels vestidors i de les dutxes olavabos, de
locals especials equipats amb un nombre suficient de vàters i de lavabos.
10. Els vestidors, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per a homes i
dones, o s'haurà de preveure la seva utilització per separat.
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Locals de descans o d'allotjament
1. Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular
per causa del tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per
2. motius d'allunyament de l'obra, els treballadors hauran de poder
disposar de locals de descans i, en el seu cas, de locals d'allotjament de
fàcil accés.
3. Els locals de descans o d'allotjament hauran de tenir unes dimensions
suficients i estar moblats amb un nombre de taules i de seients amb
respatller d'acord amb el nombre de treballadors.
4. Quan no existeixin aquest tipus de locals s'haurà de posar a disposició
del personal un altre tipus d'instal·lacions per tal que puguin ser utilitzades
durant la interrupció del treball.
5. Quan existeixin locals d'allotjament fixes hauran de disposar dels serveis
higiènics en nombre suficient, així com d'una sala per menjar i una altra
d'esbarjo.
6. Aquests locals hauran d'estar equipats amb llits, armaris, taules i cadires
amb respatller d'acord al nombre de treballadors, i caldrà tenir en compte,
en el seu cas, per a la seva assignació, la presència de treballadors
d'ambdós sexes.
7. Als locals de descans o d'allotjament s'hauran de prendre mesures
adients de protecció per als no fumadors contra les molèsties causades pel
fum del tabac.
Dones embarassades i mares lactants
Les dones embarassades i les mares lactants hauran de tenir la possibilitat de
descansar jagudes en condicions adients.
Treballadors minusvàlids
Els llocs de treball hauran d'estar condicionats tenint en compte, en el seu cas,
els treballadors minusvàlids.
Aquesta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació,
escales, dutxes, lavabos, vàters i llocs de treball utilitzats o ocupats directament
per treballadors minusvàlids.
Disposicions vàries
Els accessos i el perímetre de l'obra s'hauran de senyalitzar i destacar de manera
que siguin clarament visibles i identificables.
1. A l'obra, els treballadors hauran de disposar d'aigua i, en el seu cas,
d'una altra beguda no alcohòlica en quantitat suficient, tant als locals que
ocupin com a prop dels llocs de treball.
2. Els treballadors hauran de disposar d'instal·lacions per poder menjar i,
en el seu cas, per preparar els seus àpats en condicions de seguretat i salut.
DISPOSICIONS MÍNIMES ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A LES
OBRES A L'EXTERIOR DELS LOCALS
Observació preliminar: les obligacions previstes al present apartat s'aplicaran
sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les
circumstàncies o qualsevol risc.
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1. Estabilitat i solidesa
a) Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota dels nivells
del terra hauran de ser sòlids i estables tenint en compte:
• El nombre de treballadors que els ocupin.
• Les càrregues màximes que, en el seu cas, puguin haver de
suportar, així com la seva distribució. 3- Els factors externs que
poguessin afectar-los.
b) Caldrà verificar de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, i
especialment després de qualsevol modificació de l'altura o de la fondària
del lloc de treball.
2. Caigudes d'objectes
a. Els treballadors hauran d'estar protegits contra la caiguda d'objectes o
materials; per això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible,
mesures de protecció col·lectiva.
b. Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a
les zones perilloses.
c. L'aplec de materials, equips i eines de treball s'hauran de col·locar o
emmagatzemar de forma que s'eviti el seu esfondrament, caiguda o
bolcada.
3. Caigudes d'altura
Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures
existents als pisos de les obres, que suposin per als treballadors un risc de caiguda
d'altura superior a 2 metres, es protegiran mitjançant baranes o altre sistema de
protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents,
tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'una vora de
protecció, un passamà i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o
l'esmunyiment dels treballadors.
a) Els treballs en altura només podran efectuar-se en principi, amb l'ajut d'equips
concebuts per aquesta finalitat o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva
tals com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del
treball això no fos possible caldrà disposar de mitjans d'accessos segurs i utilitzarne cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció
equivalent.
b) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de
protecció hauran de verificar-se prèviament al seu ús, posteriorment de forma
periòdica i cada cop que les seves condicions de seguretat puguin resultar
afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra
circumstància.
4. Factors atmosfèrics
Caldrà protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques que
puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut.
5. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials
a. Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de
materials s'hauran d'ajustar a allò que disposa la seva normativa
específica. En tot cas, i exceptuant disposicions específiques de la
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normativa esmentada, els vehicles i maquinària per a moviments de
terres i manipulació de materials hauran de satisfer les condicions que
s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat.
b. Tots els vehicles i tota la maquinària per a moviment de terres i per a
manipulació de materials hauran de:
•
•
•

Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en tant que sigui
possible, els principis de l'ergonomia.
Mantenir-se en bon estat de funcionament.
Utilitzar-ne correctament.

a. Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària per a
moviments de terres i manipulació de materials hauran de rebre una
formació especial.
b. Caldrà adoptar mesures preventives per evitar que caiguin a les
excavacions o a l'aigua vehicles o maquinària per a moviments de
terres i manipulació de materials.
c. Quan sigui adient, la maquinària per a moviment de terres i
manipulació de material haurà d'estar equipada amb estructures
concebudes per protegir al conductor contra l'esclafament, en cas de
bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.
6. Instal·lacions, màquines i equips
Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats a les obres s'hauran d'ajustar a allò
que disposa la seva normativa específica.
a. En tot cas, i exceptuant disposicions específiques de la normativa
esmentada, les instal·lacions, màquines i equips hauran de satisfer les
condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat.
b. Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense
motor, hauran de:
c. Estar ben projectades i construïdes, tenint en compte, en tant que sigui
possible, els principis de l'ergonomia.

• Mantenir-se en bon estat de funcionament.
• Utilitzar-ne exclusivament per als treballs que hagin estat
dissenyats.

• Ser manades per treballadors que hagin rebut una formació
adient.

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'hauran d'ajustar a allò que disposa la
seva normativa específica.
7. Moviments de terres, excavacions, pous
a. Abans de començar els treballs de moviments de terres, caldrà prendre
mesures per localitzar i reduir al mínim els perills provocats per cables
subterranis i altres sistemes de distribució.
b. A les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels caldrà adoptar les
precaucions adients:

• Per tal de prevenir els riscos de soterrament per esllavissada de terres,

caigudes de persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes
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d'estrebada, blindatge, estintolament, talussos o altres mesures
adequades.
• Per tal de prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant els
sistemes o mesures adequats.
• Per garantir una ventilació suficient a tots els llocs de treball de manera
que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui
perillosa o nociva per a la salut.
• Per tal de permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill
en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda
de materials.
a. Caldrà preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació.
b. Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment
s'hauran de mantenir allunyats de les excavacions o s'hauran de
prendre les mesures adequades, en el seu cas mitjançant la construcció
de barreres, per evitar la seva caiguda dins les mateixes o
l'esfondrament del terreny.
8. Instal·lacions de distribució d'energia
a. Caldrà verificar i mantenir amb regularitat les instal·lacions de
distribució d'energia presents a l'obra, en particular les que estiguin
sotmeses a factors externs.
b. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran
d'estar localitzades, verificades i senyalitzades clarament.
c. Quan existeixen línies elèctriques aèries que puguin afectar a la
seguretat dins l'obra serà necessari desviar-les fora del recinte de l'obra
o deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres
o avisos per tal que els vehicles i les instal·lacions se'n mantinguin
allunyats. En cas que vehicles de l'obra haguessin de circular sota les
línies s'utilitzaran una senyalització d'advertència i una protecció de
delimitació d'altura.
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ANNEX 2

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel que s’estableixen les
disposicions mínimas de seguretat i de salut en les obras de
construcció

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

39

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

40

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

41

ÍNDEX
1

DADES DE L'OBRA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tipus d'obra
Emplaçament
Superfície construïda
Promotor
Arquitecte autor del Projecte d'execució
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE COMPLIMENT

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

42

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
1.-DADES DE L’OBRA.
Tipus d'obra
Les obres objectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, consisteixen en
l’arranjament d’un vial per esfondrament del talús sota el carrer la Sèquia en el
carrer Escorxador en el municipi de Massalcoeig, ubicats en sol urbà en la sortida
de la població.
Emplaçament
CARRER

Escorxador / Sèquia

PK

s/núm.

MUNICIPI

Massalcoreig

CODI POSTAL

25184

PROVÍNCIA

Lleida

COMARCA

El Segrià

Superfície àmbit d’actuació
El tram afectat té aproximadament 25m de llargada i afecta el talús entre dos
carrers a uns 4 metres d’alçada de desnivell.
Promotor
ADREÇA

AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG
Pl. Església, s/núm. LOCALITAT
Massalcoreig (25184)

TELÈFON

973 793 601

NOM

CORREU / WEB

ajuntament@massalcoreig.cat

Tècnic redactor del Projecte
FRANCESC R. JOVÉ TORRENT

Arquitecte Tècnic del Consell Comarcal del Segrià.
Col·legiat, núm. 280 / Caatlleida

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
FRANCESC R. JOVÉ TORRENT

Arquitecte Tècnic del Consell Comarcal del Segrià.
Col·legiat, núm. 280 / Caatlleida

2.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT.
Preexistències
L’obra es realitzarà a l’aire lliure en un tram de la via pública de Massalcoreig
dins de sòl urbà entre els carrers Escorxador i Sèquia.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Carrers urbas dins del nucli urbà de Masalcoreig.
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
A la zona on es desenvoluparan els treballs no es preveu d’afectació de cap
tipus de servei.
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de
voreres
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Carrers de poca circulació amb amplades variables de entre 8/10 m en carrer
Sèqia i 15 m al carrer escorxador, amb densitat de circulació baixa.
3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
3.1.- INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per
a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes
(art. 11è).
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3.2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en
les següents activitats:
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut
dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball
i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a
les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball,
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.
Personal previst
El personal previst a obra depèn de cadascuna de les actuacions, però entre
contractistes, subcontractites i treballadors autònoms es fa una previsió
aproximada de 8 treballadors.
Implantació de l’obra
Previ al començament de l’obra caldrà disposar dels serveis i instal·lacions
necessàries per tal de facilitar l’execució de l’obra en correctes condicions de
seguretat i salut.
Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació:
Tanca i senyalització de l’obra.
Es col·locarà una tanca al inici i final de cada tram de l’actuació de l’obra que
impedeixi l’entrada a tota persona aliena a la mateixa.
S’utilitzarà una tanca formada per malla metàl·lica d’acer galvanitzat de 2
metres d’alçada, sobre peus de formigó.
Aquesta tanca serà suficientment rígida.
Els senyals necessaris de riscos i d’obligatorietat seran:
SENYALS DE CIRCULACIÓ: Stop, entrada i sortida de vehicles, prohibit aparcar.
SENYALS DE RISC: risc elèctric, caiguda d’objectes.
SENYALS D’ADVERTIMENT: prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit
encendre foc, obligatori l’ús de casc.
SENYALS LLUMINOSOS. Instal·lació de balises lluminoses amb encesa a la nit a les
zones de tanca tangents al camí.
Serveis i instal·lacions higièniques.
S’utilitzaran les instal·lacions higièniques portàtils a cada actuació.
Zona d’aplec de materials.
S’ubicarà en la zona d’espai lliure existent dins l’àmbit tancat de l’obra. El
contractista procurarà que no es produeixin desploms per desequilibri o
vibracions properes.
En la manipulació de materials aplegats, el contractista i els seus treballadors
utilitzaran el casc de seguretat obligatori, guants i calçat adequat.
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Instal·lació elèctrica provisional.
Per la tipologia de l’obra, no es realitzarà instal·lacions provisionals d’obra..
3.3.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a
l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Treballs previs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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-

Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Tancat de l’obra. Descripció de l’obra
Descripció de la unitat de l’obra
Col·locarem xarxa de simple torsió i pals d’acer galvanitzat (Tipo Rivisa) sobre
peus de formigó.
Valoració de riscos
Risc detectat
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda d’objectes en manipulació
Trepitjades sobre objectes
Cops i corts per objectes o eines
Atropellament i cops amb vehicles
Exposició al soroll
Exposició a vibracions
Prevenció de riscos
Mètode de prevenció adoptat
Equip de protecció individual
Proteccions auditives
Senyalització d’obra

Possibilitat de que
succeeixi
Possible
Possible
Possible
Possible
Poc possible
Poc possible
Poc possible

Valoració
del risc
Tolerable
Tolerable
Tolerable
Important
Intolerable
Important
Important
Forma d’ús
Permanent
Puntual
Permanent
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Tanques mòbils tipus ajuntament
Col·locació senyals perill obres
Col·locació de balisses lluminoses

Permanent
Permanent
Permanent

Excavacions i Moviment de Terres
Descripció de l’obra
Descripció de la unitat de l’obra
Disposarem d'accessos segurs del personal dins de l'excavació (escales de
mà, rampes)
Mantindrem les vores d'excavació lliures de sobrecàrregues en 1 m.
Il·luminació adequada de seguretat
Disposarem de mesures de seguretat per evitar esfondraments (entibaciones,
tablestacas, talussos)
Delimitarem la zona de treball de la maquinària indicant la prohibició de
presència d'operaris
Disposarem de vies de circulació de 90 cms. esnialitzades, lliures d'obstacles i
convenientment il·luminades
Senyalitzarem i tancarem el pas o protegirem les zones en les quals no es
treballi
Valoració de riscos
Risc detectat
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a distint nivell
Exposició a substàncies nocives o
tòxiques. (pols)
Sobreesforços o postures inadequades
Contactes elèctrics
Trepitjades sobre objectes
Atropellaments o cops amb vehicles
Il·luminació inadequada
Exposició al soroll

Possibilitat de
que succeeixi
Possible
Possible
Possible

Valoració del
risc
Tolerable
Important
Important

Poc possible
Poc possible
Poc possible
Poc possible
Poc possible
Possible

Important
Intolerable
Tolerable
Intolerable
Important
Important

Prevenció de riscos
Mètode de prevenció adoptat
Equip de protecció individual
Ús del casc
Baranes de protecció
Entibacions en raess de més de 60 cm. de profunditat
Senyalització acústica de maquinària en moviment
Aïllament de línies elèctriques pròximes
I.luminació adequada de seguretat
Col.locació de pasarel.les de trànsit amb baranes
Neteja i ordre en l’obra
Ús d’escales i bastides en condicions de seguretat

Forma d’ús
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Habitual
Habitual

Treballs de Paviments de formigó i cunetes
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Descripció de l’obra
Descripció de la unidad d’obra
Els fons d’excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts
Les armadures estaran ferrallades en taller o obra
Col.locarem esperes les armadures sobre el fons i parets de l’excavació
El formigonat el realitzarem mitjançant canaletes per evitar que el formigó
es disgregui i l’anirem vivrant tal i com es vagi formigonant
Valoració de riscos
Risc detectat
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a distint nivell
Xocs i cops contra objectes inmòbils
Sobreesforços o postures inadequades
Xocs i cops contra objectes mòbils
Contacte amb substàncies caústiques
o corrosives
Contactes elèctrics
I.luminació inadequada
Atropellaments i cops amb vehícles
Cops i talls per objectes o eines
Trepitjades sobre objectes
Projecció de fragments o partícules

Possibilitat de que
succeeixi

Valoració
del risc

Possible
Possible
Poc Possible
Poc Possible
Possible
Possible

Tolerable
Important
Tolerable
Important
Important
Tolerable

Poc Possible
Poc Possible
Possible
Possible
Poc Possible
Possible

Intolerable
Tolerable
Intolerable
Important
Tolerable
Tolerable

Prevenció de riscos
Mètode de prevenció adoptat
Equip de protecció individual
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses
Acotarem zones de treball per evitar caigudes en els pous
oberts i no formigonats, o en els recent formigonats
Col.locarem protectors en les puntes de les armadures
sortints
Realizarem el transport de armadures mitjançant eslinges
enllaçades i provistes de ganxos amb baldons de
seguretat
Ús de guants de neoprè en el formigonat
Revisarem l’estat del vibrador elèctric abans de cada
formigonat
Neteja i ordre en l’obra

Forma d’ús
Permanent
Permanent
Permanent
Habitual
Permanent
Habitual
Habitual
Permanent

3.4.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general es donarà prioritat a les proteccions col lectives en front
les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
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Mesures de protecció col·lectiva
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
protecció de rases.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament
d'aire
Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
3.5.- PRIMERS AUXILIS
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Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc
ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
3.6.- NORMATIVA APLICABLE
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras
de construcción temporales o móviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene
en projectes d'edificació i obres públiques
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el
trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo (O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene Correcció d'errades:
BOE:
31/10/86
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones
para su cumplimiento y tramitacióN
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente
a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el Trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
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ANNEX 3

CONTROL DE QUALITAT
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988

ÍNDEX
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
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8.
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10.

AIGUA PER PASTAR
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
ADDITIUS PER A FORMIGÓ
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE
FORMIGÓ FET A L’OBRA
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics
per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir
el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC
11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29
de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà
dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com
a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol
cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat,
pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que
els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la
resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres
elaborarà dintre de les prescripcions contingudes en el projecte d’execució
un programa de control de qualitat del qual haurà de donar coneixement
al promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components
de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment
oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que
vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i
proves complementàries en funció del contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i
proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin
directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en el
moment en què se’n produeixi l’acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la
Direcció Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en
què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet
a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li
corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i
d’altres persones contractades a aquest efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat
dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas
imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització
de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de
l’obra executada.
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El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el
propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
1.- AIGUA PER PASTAR
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar
sancionada per la pràctica i complirà les condicions indicades a l’article
27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que
s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les
condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs
de laboratori), o bé es justificarà especialment que no perjudica les
propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que
s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
entre parèntesis i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de
l’EHE:
•
•
•
•
•
•

Determinació del pH (UNE 7234/71)
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58)
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60)
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71
2.- ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
• L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les
condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir:
• Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2):
• Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs
d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els
corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE.
• És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
• Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se
n’eviti la segregació i contaminació, i hauran de mantenir les seves
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•

característiques gramulomètriques fins a la incorporació a la
mescla.
Cada procedència diferent serà considerada com a lot
independent.

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà
acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a
disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades
especificades a l’article 28.4 de l’EHE.
•

Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les
condicions exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de
laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà explícitament que no
altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE.

•

En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen
silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1
de l’EHE.

Operatius:
 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles
comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1)
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE,
art. 28.3.1)
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE
146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1)
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•
•
•
•
•

Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art.
28.3.2)

3.- CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
• El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la
recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a
l’article 26 de l’EHE. És a dir:
o Tipus de ciment (RC-97, art. 8):
o Distintiu de qualitat:
o Altres característiques:
• No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat
de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1).
• Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi
l’aparellador o arquitecte tècnic):
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita
que està fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b).
•

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els
quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97.

Operatius:
• Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment
de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE.
• Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament
s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC97.
• En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat
CC-EHE, abans de començar els treballs de formigonat i sempre que
variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres
corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als
previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per
a la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas,
i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment,
resistència a la compressió i estabilitat de volum.
• En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CCEHE, els assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del
corresponent certificat, segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i
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•

81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del
contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al
paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol.
(RC-97, art. 10.b; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1).
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els
articles
o 81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de
ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96)
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96)
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX)
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
Alúmina (UNE 80217/91)
Àlcalis (UNE 80217/91)
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
Pes específic (UNE 80103/86)
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
Humitat (UNE 80220/85)
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
Titani (UNE 80228/88 EX)
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a
l’aigua del mar (UNE 80303/96)
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor
d’hidratació (UNE 80306/96)
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE
80307/96)
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE
80310/96)
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

4.- ADDITIUS PER A FORMIGÓ
• Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en
una proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1
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de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
 Tipus d’additiu:
 Proporció:
•

Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits
o altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de
les armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que
s’indica a l’article 29.1 de l’EHE.
• Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent,
segons que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE.
• Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona
física, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions
previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE.
• Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté
compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per
a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE.
Operatius:
• En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada
subministrament, segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE.
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada
entre parèntesi:
• Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97)
• Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
• Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
• Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
• Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)
• Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
• Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
• Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
• Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
• Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
• Determinació del pH (UNE 83227/86)
• Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE
83258/88 EX)
• Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX)
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.
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En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es
prepararan segons la UNE 480-1/98.
5.- ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE
• La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del
sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En
qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de
l’EHE.
o Percentatge de cendres volants respecte al pes de
ciment: Percentatge de fum de sílice respecte al pes
de ciment:
•

•
•

•

En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir
sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la
quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de sílice el
10% del pes del ciment.
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del
pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó.
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de
les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un
laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de
l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la
mateixa procedència que el previst per executar l’obra.
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada
tres mesos, es determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid
sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs
i la pèrdua al foc.

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori
homologat, conforme l’addició no conté compostos químics que puguin
afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i
a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE,
segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les
indicacions de l’article 81.4 de l’EHE.
Operatius:
• Es realitzarà la presa de
comprovacions posteriors.

mostres

necessària

per

a

possibles

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2
de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95)
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Finor (UNE EN 451-2/95)
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
Expansió (UNE EN 196-3/96)
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96)

6.- FORMIGÓ FET A L’OBRA
• El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”,
complirà les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols.
o Element a construir:
o Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2):
o Resistència (EHE, art. 39.2):
o Consistència (EHE, art. 30.6):
o Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2):
o Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):
o Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2):
o Relació màxima aigua/ciment (EHE, art.
37.3.2): Altres característiques:
• Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3):
• Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88):
• Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o
arquitecte tècnic):
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de
formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a
la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es
farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX)
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a
l’article 85.3. de l’EHE.
• Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs
previs) que el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les
condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions,
segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE.
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació
del formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i
acceptades prèviament per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3).
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER LA SÈQUIA PER ELS DANYS
PRODUITS PER LA BORRASCA “GLORIA” A MASSALCOREIG.
Situació: Camí del Escorxador / Carrer de la Sèquia. Massalcoreig (25184)/ El Segrià.

65

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Operatius:
• Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies
indicades en l’article 83 de l’EHE.
• Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari
i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar
de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles
comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i
de la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori
homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i
amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE:
•
•

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats
entre parèntesis:
•
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
•
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
•
Densitat (UNE 83317/91)
•
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
•
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85).
7.- FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
•

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central
formigonera, complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8):
Element a construir:
Designació del formigó per propietats:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2):
Resistència (EHE, art. 39.2):
Consistència (EHE, art. 30.6):
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2):
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):
Designació del formigó per dosificació:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2):
Consistència (EHE, art. 30.6):
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2):
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2):
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2):
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Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment
(RC-97): Altres característiques:
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3):
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88):
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o
arquitecte tècnic):
•
•
•

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
•
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el
subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per
persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article
69.2.9.1 de l’EHE.
•
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora,
que pot ser un distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE
(EHE, art. 81).
Operatius:
• Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies
indicades en l’article 83 de l’EHE.
• Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre
necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles
comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).
• En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs
de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica
a l’article 81 de l’EHE.
• Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una
reducció en el nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons
que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i
de la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori
homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i
amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE:
•
•

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats
entre parèntesis:
•
•
•
•
•

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

8.- RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
•

•

•
•
•

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les
condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols:
És a dir:
Designació (EHE, art. 31):
Diàmetres:
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):
Altres característiques:
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del
certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art.
90.1).
Nivell de control (EHE, art. 90):
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o
arquitecte tècnic):

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència
entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte.
• En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut
oficialment o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida
l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant
(EHE, art. 31.5.1).
• Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels
assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme
compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2).
• En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons
que s’indica a l’article 31 de l’EHE.
Operatius:
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3
de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE.
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En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per
lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les
característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades
obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal).
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les
determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat
de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE.
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos
d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o
després de l’assaig de doblec - desdoblec segons que s’indica a l’article
31.2 de l’EHE (control a nivell normal).
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel
soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE.
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la
carrega de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de
cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE
(control normal).
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran
sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig
de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control
normal).
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de
posteriors assaigs de comprovació.
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment
reconegut o un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la
direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i
la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris
d’acceptació indicats en el segon:
• Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
• Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
• Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
• Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
• Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
• Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5.)
• Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2).
9.- MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
• Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
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pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica
de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en
el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els
següents:

•

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3):
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2):
Dimensions (RL-88, apt. 4):
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2):
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2):
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6):
En el cas de que no es demani, indicació expressa en aquest
sentit
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i
6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a
l’obra.

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per
realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
• Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència
entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les
indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88.
• Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de
garantia del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica
a l’apartat 4.2 de la RL88.
• Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a
cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats
en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
• Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada
subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de
qualitat.
Operatius:
• Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
• Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat
4.3 de la RL88.
• Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL88.
• Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons
l’apartat 4.3 de la RL-88.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en
el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
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Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)

10.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò no establert en els controls de qualitat anomenats fins ara, s’estarà,
com a mesura addicional i complementària als criteris de control, acceptació,
rebuig, d’execució i d’altres que s’estableixen dins del projecte als
corresponents documents PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS,
MEMÒRIA i ANNEXES DE LES N.T.E., i fora del projecte a aquells altres establerts
per la normativa vigent i les regles de la bona pràctica constructiva.
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