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PROJECTE SIMPLIFICAT PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SÈQUIA
MARE AL MUNICIPI DE L’ALDEA (TARRAGONA).
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JUSTIFICACIÓ CANVI DE PARTIDA
“
INFORME TÈCNIC SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ CAMÍ SÈQUIA MARE

Assumpte:
Referència:
Expedient:

Suspendre la tramitació del procediment de contractació .
Projecte simplificat arranjament Camí de la Sèquia Mare
2018/913

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, com a tècnic
redactor del Projecte simplificat arranjament Camí de la Sèquia Mare al terme municipal
de l’ Aldea aprovat definitivament 5 de setembre de 2018 per la JGL té a bé
INFORMAR
En el Projecte simplificat sumari per a l'arranjament del camí de la Sèquia Mare al
municipi de l'Aldea (Tarragona), es preveu la pavimentació d'un tram del camí de la
Sèquia Mare de 1.450 metres de longitud i 4 metres d'amplada mitja, que suposen
una superfície total de 5.800 metres quadrats. La solució tècnica prevista en
projecte consisteix en un preparació de la base granular existent, i l'estesa d'una
capa de mescla bituminosa en calent BBTM 11 B PMB 45/60-65. En la justificació de
preus de projecte es pot veure que es preveu 0,055 Tn. de mescla bituminosa per m2
de superfície. Això equival, tenint en compte que la densitat d'aquest tipus d'asfalt és
de 2,1 Tn /m3, a aproximadament 2,62 cm de gruix d'asfalt.
La mescla bituminosa en calent BBTM 11 B PMB 45/60-65 és una mescla de tipus
discontinua (drenant), que s'estén en gruixos d'entre 2 i 3cm com a capa de rodament
sobre altres capes de ferm, ja que aporta importants millores funcionals respecte a les
mescles de tipus continu, especialment en quant a comportament en cas de pluja i en
quant a reducció de la sonoritat. Per aquest motiu, la seva utilització es restringeix
habitualment com a capa de rodament en autopistes o en carrers de grans ciutats amb
un volum de trànsit molt important.
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Al nostre entendre, la solució tècnica prevista en el projecte no és l’adient, ja que
presenta 2 inconvenients molt importants:
PRIMER. El gruix previst de 2,62 cm. és totalment insuficient, ja que per una part no
aporta la capacitat portant suficient al tractar-se de l'única capa de ferm, i per altra part
no permetrà corregir les irregularitats de la base granular existent un cop reperfilada i
compactada la mateixa.
SEGON. Al tractar-se d'una mescla de tipus drenant, l'aigua de pluja filtrarà a través del
paviment, i per tant afectarà a la capa granular de base, amb els problemes de durabilitat
del paviment que això pot ocasionar.
Per tant, la solució tècnica prevista en projecte no permet garantir la durabilitat
funcionalitat del ferm executat.
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CONCLUSIÓ
El tècnic que subscriu proposa suspendre la tramitació del procediment de contractació
i la conveniència de modificar el projecte tècnic, considerant i que hi ha una unitat al
projecte que no és adequada, i rectificar projecte canviant tipus de material idoni en
caràcter de urgència .
Aquest canvi de mescla bituminosa AC 16 surf B 35/50 D , és beneficiós per a la
durabilitat del camí. Amb aquesta nova solució tècnica el Pressupost d'execució
material és de 38.010,60 € , Pressupost Base de Licitació 45.232,62 € (IVA exclòs),
Pressupost per contracte és de 54.731,47 € (IVA inclòs).

D’acord amb l'art. 136 de la LCSP el tècnic que subscriu proposa:
Modificar els PCAP per adaptar-los al projecte modificat, això únicament representaria
retornar les ofertes als interessats atorgant un nou termini de licitació (suspendre,
retornar ofertes, modificar PCAP i 10 dies més per presentar proposicions),
sense perjudici de l’ assenyalat als articles 122.1 y 124.
Retrotreure actuacions, suspendre el procediment de contractació, anunciar-ho a la
plataforma pública serveis contractació, notificar-ho als licitadors, publicar-ho al
perfil contractant, modificar PCAP i projecte i donar a les mateixes empreses nou
termini per presentar ofertes.
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra
millor fonamentada en dret.
No obstant l’ òrgan competent, amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi més
adient.
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Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. “
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Memòria
La finalitat d’aquest projecte simplificat ve per la necessitat de l’arranjament del camí
municipal anomenat “Camí de la Sèquia Mare”, aquest camí és fronterer entre els termes
municipals de Camarles, Deltebre, Amposta i l’Aldea, transcorre pel costat de la sèquia
de la que agafa el seu nom i comunica les poblacions i les parcel·les rurals de cada
terme situades a la vora de la sèquia. El mal estat del camí és degut al desgast ocasionat
pel seu ús i per les inclemències meteorològiques que han anat deteriorant-lo.
Els treballs programats a realitzar en la zona d’actuació delimitada a la documentació
gràfica, amb una longitud de 1.450,00 m i una superfície de 5.800,00 m2, consistiran en:
Preparació de base del terraplenat o pedraplenat, pavimentació amb mescla bituminosa
aglomerat en calent, compactada. Aquestes actuacions vindran definides per la
descripció de les partides del pressupost i els plànols adjunts.
Justificació documentació necessària:
Les obres realitzades per l’Administració requereixen la prèvia aprovació d’un projecte
on es defineix l’objecte del contracte. En aquest sentit es pronuncia l’art. 231 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que se transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’art. 232 del text normatiu esmentat efectua una classificació de les obres. En el seu
apartat 1 disposa que als efectes d’elaboració dels projectes les obres es classificaran,
segons el seu objecte i naturalesa, en els grups següents:
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a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran
reparació.
b) Obres de reparació simple.
c) Obres de conservació i manteniment
d) Obres de demolició.

Les obres previstes en aquest projecte no presenten cap tipus de complexitat
tècnica, no afecten a volum d’edificacions i no presenten transcendència o perill
per l’efectivitat de l’ordenació urbanística. A tenor del previst a l’art. 232.5 del
Text normatiu esmentat, les obres projectades poden considerar-se de
conservació i manteniment de un vial públic.
L’art. 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic al
seu num. 1 relaciona tots els documents que ha d’integrar un projecte. Els quals
són els següents:
“ a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir
els antecedents i la situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació
de la solució adoptada, i es detallin els factors de tot tipus que cal tenir en compte.
b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament
definida, així com els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i
altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’execució.
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c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de
les obres i se n’ha de regular l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es
portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la
manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de
qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.
d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels
preus unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls
necessaris per fer-ne la valoració. El pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals,
en els termes que s’estableixin per reglament.
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter
indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i cost.
f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.
g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en
els termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.
h) Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o
reglamentari.”
Ara bé, l’apartat 2 de l’art. 233 d’aquest text normatiu disposa el següent:
“No obstant això, per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran
reparació inferiors a 500.000 euros de pressupost base de licitació, IVA exclòs, i per a
la resta de projectes enumerats a l’article anterior, es pot simplificar, refondre o fins i tot
suprimir algun o alguns dels documents anteriors en la forma que determinin les normes
de desplegament d’aquesta Llei, sempre que la documentació resultant sigui suficient
per definir, valorar i executar les obres que comprengui. Amb tot, només es pot
prescindir de la documentació indicada a la lletra g) de l’apartat anterior en els casos en
què estigui previst en la normativa específica que la regula.”
En aquest sentit l’art. 126 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques disposa
que els projectes als que es refereix l’art. 124.2 (que actualment podem entendre que
és l’art. 233.2 de la Llei 9/2017) han de contenir com a requisits mínims:
- Un document que defineixi amb precisió les obres i les seves característiques
tècniques.
- Un pressupost amb expressió dels preus unitaris i descompostos.
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A tot això s’ha d’afegir l’estudi de seguretat i salut en els termes previstos en les normes
de seguretat i salut de les obres.
Atenent a l’exposat i l’escassa complexitat tècnica de les obres que es necessiten
executar, des dels SSTT municipals s’ha redactat el present projecte simplificat el qual
reuneix la documentació prevista a l’art. 126 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre i a més,
s’ha incorporat un estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb el previst al RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
Es considera que aquesta documentació és suficient per definir, valorar i executar les
obres que resulten necessàries adjudicar.
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Amidaments i Pressupost
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Preus descompostos
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Resum del Pressupost

Ascendeix el pressupost de contracta a cinquanta-quatre mil set-cents trenta-un euros
amb quaranta-set cèntims
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Jordi Gas Forès
Arquitecte tècnic municipal
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Plec de Condicions Tècniques

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a
la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
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- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
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- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

76c06dd1c9aa419e947c7028ebf3a469001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzantse la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per
al curat.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11231.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza
a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria
continua i eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha
d'estar carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN
14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
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- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que
la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat
han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís
de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4
D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni
amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències
d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o
sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla;
densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els
valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum
de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la
UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3.
de la UNE-EN 13108-1
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- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar
dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en
la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNEEN 13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la
tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN
13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de
ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la
mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar
declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la
UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel
fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en
funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material
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en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 131081.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
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CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542
del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa
intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma
UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del
PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules
542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca,
neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora,
el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal
d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar
com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
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- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en
una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè
canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot
dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES
BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
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OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest
plec.

- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del
PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
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S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11231.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera
que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM,
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric
(UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser
iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TECNIC URBANISME
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L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
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compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en
funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en
cas de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no
queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació,
es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de
forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució
d'un reg d'adherència adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la
capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les
franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi.
En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la
tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball
per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades
amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès
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d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà
un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del
tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà
de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula
de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà,
mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui
inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la
fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a
l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons
l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
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técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i
la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes
del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat
segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
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- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència
que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
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- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
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- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot
per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
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- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la
seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330,
i epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del
lot triat aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de
la obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DE

RESULTATS

I

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del
PG 3.

Jordi Gas Forès
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Arquitecte tècnic municipal
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT I SALUT
A.- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
El promotor d’aquesta obra està obligat en fase de redacció del projecte a que s’elabori
un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, donat que a l’obra que ens ocupa, el pressupost
d’execució material és inferior a 280.000 euros, si la duració estimada de l’obra és
inferior a 30 dies laborals, ocupant-se en cap moment a més de 20 treballadors,
simultàniament, i que el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels
dies de treball del total dels treballadors a l’obra, sigui inferior a 500.
El present estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les normes de seguretat i salut
aplicables a l’obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per tot això, relació dels riscos
laborals que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment, especificant
les mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir
aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures
alternatives. Tenint en compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme, mesures
específiques relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos especialment greus,
característiques de l’activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al
voltant dels llocs de treball.
Aquest estudi bàsic també contempla les previsions i les informacions útils per efectuar
en tot moment les degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs
posteriors.
B.- PROMOTOR DE L’OBRA
El promotor de la mateixa és: l’Ajuntament de l’Aldea, amb adreça a l’Av. Catalunya s/n,
43896 de l’Aldea (Baix Ebre), amb telf. 977.45.00.12.
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C.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC
El present estudi bàsic de seguretat i salut l’ha realitzat Jordi Gas Forès, arquitecte
tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, i membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes
Tècnics de les Terres de l´Ebre, col·legiat núm. 50.
D.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
Dita obra es troba dintre del terme municipal de l´Aldea, Camí de la Sèquia Mare
E.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
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La present obra consisteix en arranjar el camí que degut al desgast ocasionat pel seu
ús i per les inclemències meteorològiques han anat deteriorant-lo.
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F.- FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’OBRA.
Donat el tipus d’obra no es creu necessari impartir formació de seguretat per que ni el
volum ni el temps emprat, així com els materials utilitzat no aconsellen fer-ho.
G.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.
FARMACIOLA: Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament
especificat que s’acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm, venes
de gasa esterilitzada en rotllo de 5 cm d’ample, caixes de tiretes, rotllos d’esparadrap,
paquet de coto-fluix hidròfil, botella d’alcohol de 90 º, sabó desinfectant, un antisèptic,
botella d’aigua oxigenada, tub de vaselina esterilitzada, tub de pomada antihistamínica
per cremades, picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sòdic, botella d’amoníac,
tisores i pinça, una tira de goma per fer torniquets, un termòmetre, bosses per aigua
calenta i gel, una xeringa de 10 cc., dos tauletes per trencades . Cada material deu de
portar la seva etiqueta amb les especificacions corresponents per cada ús.
ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS: S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents
centres mèdics (serveis propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,
etc.) on s’hagi de traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu.
És molt convenient disposar a l’obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir
un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència.
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RECONEIXEMENTS MÈDICS: Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà
de passar un reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d’un
any.
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NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L’OBRA
JEFATURA DEL ESTADO
“LEY 31/1995. De 8 de Noviembre. De Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm.
269 del viernes 10 de Noviembre de 1995”.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
“REAL DECRETO 39/1997, del 17 de Enero, sobre Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales. Reglamento. BOE núm. 27 del viernes 31 de Enero de 1997”.
“ORDEN de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como
servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema
de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales. BOE núm. 159 del viernes 4 de Julio de 1997”.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
“REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. BOE núm. 140 del jueves 12 de junio de 1997”.
“REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE núm. 188 del jueves 7 de Agosto de 1997”.
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 del
sábado 25 de Octubre de 1997”.
DEPARTAMENT DE TREBALL
“DECRET 276/1997, de 17 d’octubre d’autorització d’entitats de formació en matèria de
prevenció de riscos laborals. DOGC núm. 2505 de 28 d’octubre de 1997”.
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INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER L’AVALUACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL
1. Cascs de protecció per a la construcció
Riscos que han de cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE S’HAN TENIR EN COMPTE DES DE
EL PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A
L’ELECCIO
I UTILIZACIO DE L’EQUIP.

Accions mecàniques

Caigudes d’objectes, xocs.

Capacitat d’amortiguació dels xocs.

Aixafament lateral.
Puntes de pistola par soldar plàstics. Resistència a la perforació.
Ríqides lateral.
Resistència als tirs.
Accions elèctriques.

Baixa tensió elèctrica.

Aïllament elèctric.

Accions tèrmiques.

Fred o calor.

Manteniment de les funcions de protecció a baixes i altes
Temperatures.

Falta de visibilitat.

Projecció de metall en fusió.

Resistència a les projeccions de metalls en fusió.

Percepció insuficient.

Color de senyalització / retrorreflexió.

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ELECCIÓ

Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP.
Incomoditat i molèsties al

Insuficient confort d’ús.

Treballar.

Concepció ergonòmica:
Pes.
Altura a la que ha de portar-se.
Adaptació del cap.

Compatibilitat dolenta.

Qualitats dels materials.

Salut.

Falta d’higiene.

Facilitat de manteniment.

Mala estabilitat, caiguda del casc.

Manteniment del casc damunt del cap.

Contacte amb llames.

Incombustibilitat i resistència a la llama.

Alteració de la funció

Intempèrie, condicions ambientals,

Resistència de l’equip a las agressions industrials.

Protectora degut al

Neteja, utilització.

Manteniment de la funció protectora durant tota la

Envelliment.
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Ventilació.
Accidents i perills per a la

Duració de vida de l’equip.
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Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

Eficàcia protectora
Insuficient.

Mala elecció de l’equip.

FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES DE
EL PUNT DE VISTA DE LA SEGURITAT PER A
L’ELECCIO
I UTILIZACIO DE L’EQUIP.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en relació amb els factors individuals del
Risc
Mala utilització de l’equip.
Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.
Brutícia, desgast o deteriorament de Manteniment en bon estat.
L’equip.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

2. Protectors dels ulls i de la cara.
Riscos que han cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTA DES DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP.

Accions generals no

Molèsties degudes a la utilització.

Ocular amb resistència mecànica suficient i un mode de
rotura
en resquill no perillós.
Estanquitat i resistència.

Penetració de cossos estranys de
poca energia.
Accions mecàniques.
Partícules d’alta velocitat, resquills,
Projecció.
Puntes de pistola per a soldar
plàstics.
Accions tèrmiques/mecàniques. Partícules incandescents a gran
velocitat.
Accions del fred.
Hipotèrmia dels ulls.
Acció química.
Irritació causada per:
Gasos, aerosols, pols, fums.
Acció de les radiacions.
Fonts tècniques de radiacions
Infrarrojos visibles i ultravioletes,
radiacions ionitzants i radiació làser.
Radiació natural: llum de dia.
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Específiques.

Resistència mecànica.

Resistència als productes incandescents o en fusió.
Estanquitat de la cara.
Estanquitat (protecció lateral) i resistència química.
Característiques filtrants de l’ocular.
Estanquitat de la radiació de la muntura.
Muntura opaca a la radiació.
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Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

FACTORS QUE S’HAN TENIR EN COMPTE DES DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP.

Incomoditat i molèsties al
Treballar.

Insuficient confort d’ús:
Volum massa gran.
Augment de la transpiració.
Manteniment deficient massa
pressió de contacte.
Mala compatibilitat.
Falta d’ higiene.
Risc de tall degut a la presència de
Aristes tallants.
Alteració de la visió degut a mala
qualitat òptica, com a distorsió de
les
imàgens, modificació dels colors, en
particular de les senyals, disfunció.
Reducció del camp visual.
Reflexes.
Canvi brusc i important de
Transparència (clar/fosc).
Ocular empanyat.
Intempèrie, condicions ambientals,
neteja, utilització.

Disseny ergonòmic:
Menor volum.
Ventilació suficient, ocular anti-vaf.
Adaptabilitat individual del usuari.

Accidents i perills per a la
Salut.

Accidents i perills per a la
Salut.

Alteració de la funció
Protectora degut al
Envelliment.

Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment.
Aristes i vores arrodonides.
Utilització d‘oculars de seguretat.
Controlar la classe de qualitat
òptica.
Utilitzar oculars resistents a l’abrassió.
Oculars de dimensions suficients.
Oculars i montures antirreflexes.
Velocitat de reacció dels oculars (fotocròmics)
Equip anti-vaf.
Resistència del protector a les agressions industrials.
Manteniment de la funció protectora durant tota la
duració de vida de l’equip.

Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP.

Eficàcia protectora
Insuficient.

Mala elecció de l’equip.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la importància
dels risos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en relació amb els factors individuals del
Risc.
Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.
Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.
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RISCOS

Mala utilització de l’equip.
Desgast o deteriorament de l’equip
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3. Protectors de l’oïda.
Riscos que han de cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A
L’ELECCIO
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Acció del soroll.

soroll continu.
Atenuació acústica suficient per a cada situació sonora.
soroll repentí.
Projeccions de gotes de metall, ex.: Resistència als productes fosos o incandescents.
al
Soldar.

Accions tèrmiques.

Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A
L’ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Incomoditat i molèsties al
Treballar.

Insuficient confort d’ús:
Massa voluminós.
Massa pressió.
Augment de la transpiració,
insuficient
Manteniment en posició.
Deteriorament de l’ inteligibilitat de
la paraula,
del reconeixement de les senyals,
del
Reconeixement dels sorolls
informatius
en relació amb el treball, de la
Localització direccional.

Limitació de la capacitat de

Accidents i perills per a la
Salut.

Mala compatibilitat.
Falta d’higiene.
Materials inadaptats.
Aristes vives.
Enganxament del pel.
Contacte amb cossos
incandescents.
Contacte amb llama.

Alteració de la funció
Protectora degut al
Envelliment.
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Comunicació acústica.

Disseny ergonòmic:
Volum.
Esforç i pressió d’aplicació.
Adaptabilitat individual.

Variació de l’atenuació amb la freqüència, reducció de
les
potències acústiques.
Possibilitat de reemplaçar els auriculars por taps per a
les
Orelles.
Elecció prèvia prova auditiva.
Utilització d’un protector electroacústic apropiat.
Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment, possibilitat de substitució
d’orelleres
per auriculars, utilització de taps de desfet per als ulls.
Limitació del diàmetre de les fibres minerals dels taps
per a les
orelles.
Aristes i angles arrodonits.

Eliminació dels elements que puguin produir pessics.
Resistència a la combustió i a la fusió.
Inflamabilitat, resistència a la llama.
Intempèrie, condicions ambientals, Resistència de l’equip a les agressions industrials.
neteja, utilització.
Manteniment de la funció protectora durant tota la
duració de vida de l’equip.
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Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

Insuficient.

Mala utilització de l’equip.

Brutícia, desgast o deteriorament
de
L’equip.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de
protecció, marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en relació amb els factors individuals
del
Risc.
Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del
risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.
Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

4. Protectors de les vies respiratòries.
Riscos que han de cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A
L’ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Accions de substàncies

Contaminants atmosfèrics en forma Filtres de partícules d’ eficàcia apropiada (classe de
de
filtració) a la
Partícules (pols, fums, aerosols).
concentració, a la toxicitat/nocivitat per la salut i a
l’espectre
granulomètric de les partícules.
Mereixen especial atenció les partícules líquides
(gotetes, boira).
Contaminants en forma de gasos i Elecció dels tipus de filtre antigas apropiats i de les
classes
Vapors.
en funció de les concentracions, la toxicitat/nocivitat per
a la
salut, la duració de la utilització prevista i les dificultats
del
treball.
Contaminants en forma d’aerosols Elecció de les combinacions apropiades de filtres
de
anàloga a la
Partícules i de gasos.
dels filtres davant a las partícules i els filtres antigas.
Retenció d’oxigen.
Garantia d’alimentació d’aire respirable de l’equip.
Descens de l’oxigen.
Respecte de la capacitat de subministrament d’aire
respirable de l’equip

Perilloses contingudes en
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Respirable.
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en relació amb el temps d’intervenció.
Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS. FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP.

Incomoditat i molèsties al
Treballar.

Insuficient confort d’ús:
Tamany.
Volum.
Alimentacions.
Resistència respiratòria.

Accidents i perills per a la
Salut.

Microclima baix la màscara.
Utilització.
Mala compatibilitat.
Falta d’ higiene.
No estanquitat (fuita).

Enriquiment en CO2 de l’aire
inspirat.

Alteració de la funció
Protectora degut al
Envelliment.

Contacte amb les llames, xispes o
Projeccions de metalls en fussió.
Reducció del camp visual.
Contaminació.
Intempèrie, condicions ambientals,
Neteja, utilització.

Disseny ergonòmic:
Adaptabilitat.
Volum escàs, bon repartiment dels volums.
Llibertat de moviment per al cap.
Resistència respiratòria i sobrepressió en la zona
respiratòria.
Aparell amb vàlvules, ventilació assistida.
Manipulació/utilització senzilles.
Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment i desinfecció.
Recolzament d’estancament de la peça facial sobre la
cara del portador,
Estanquitat de l’equip.
Equip provist de vàlvules respiratòries, segons el cas,
amb
ventilació assistida o absorbents de CO2.
Utilització de materials inflamables.
Amplitud suficient del camp visual.
Resistència, aptitud per a la descontaminació.
Resistència de l’equip a les agressions industrials.
Manteniment de la funció protectora durant tota la
duració de vida de l’equip.
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Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCS

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

Insuficient.
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Mala utilització de l’equip.

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP
Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcatge de l’equip (ex.: classes de
protecció, marca
corresponent a una utilització específica).
Respecte dels límits d’ús i dels terminis d’utilització; en
Cas de concentracions massa fortes o falta de oxigen,
S’utilitzaran equips aïllants en compte d’equips filtrants.
Elecció de l’equip en relació amb els factors individuals
de
L’usuari i de la possibilitat d’adaptació.
Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del
risc.
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Brutícia, desgast o deteriorament
de
L’equip.

Respecte de les normes d’ús, de les informacions i de
les
instruccions del fabricant, dels organismes de seguretat i
dels
Laboratoris d’assaigs.
Manteniment en bon estat .
Controls periòdics.
Respecte de la duració d’utilització.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant, així com de les
Normes de seguretat.

5. Guants de protecció.
Riscos que han de cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Accions generals.

Per contacte.
Desgast relacionat amb l’ús.

Accions mecàniques.

Por abrassius de decapament,
objectes
Tallants o puntiaguts.
Xocs.
Productes ardents o freds,
temperatura
Ambient.
Contacte amb llames.
Accions al realitzar treballs de
Soldadura.
Tensió elèctrica.
Danys deguts a accions químiques.
Vibracions mecàniques.
Contacte amb productes radioactius.

Emboltura de la ma.
Resistència al desgarrament, allergament, resistència a
l’abrassió.
Resistència a la penetració, a les punxades i als talls.

Accions tèrmiques.

Ininflamabilitat, resistència a la llama.
Protecció i resistència a la radiació i a la projecció de
metalls en fussió.
Aïllament elèctric.
Estanquitat, resistència.
Atenuació de les vibracions.
Estanquitat, aptitud per a la descontaminació, resistència.

Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’ ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Incomoditat i molèsties al
Treballar.

Insuficient confort d’ús.

Accidents i perills per a la
salut.

Mala compatibilitat.
Falta d’higiene.

Disseny ergonòmic.
Volum, progressió de les talles, massa de la superfície,
confort,
Permeabilitat al vapor d’aigua.
Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment.
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Accions elèctriques.
Accions químiques.
Accions de les vibracions.
Contaminació.

Replè.
Aïllament contra el fred o el calor.
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Adherència excessiva.
Intempèrie, condicions ambientals,
Neteja, utilització.

Alteració de la funció
protectora degut al
Envelliment.

Forma ajustada, faïment.
Resistència de l’equip a les agressions industrials.
Manteniment de la funció protectora durant tota la
duració de vida de l’equip.
Conservació de les dimensions.

Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN Y FORMA DELS RISCOS FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en funció dels factors individuals de
L’usuari.
Mala utilització de l’equip.
Utilització apropiada de l’equip y amb coneixement del
risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.
Brutícia, desgast o deteriorament de Manteniment en bon estat.
L’equip.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

insuficient.

6. Sabates i botes de seguretat.

RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Accions mecàniques

Caigudes d’objectes o axafaments
de la
part anterior del peu.
Caiguda d’ impacte sobre el taló del
peu
Caiguda per relliscada.
Caminar damunt objectes puntiaguts
o
Tallants.
Acció sobre:

Resistència de la punta del calçat.

Los malèols.

Dels malèols.
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Riscos que han de cobrir-se.

Capacitat del tacó per a absorbir energia.
Reforç del contrafort.
Resistència de la sola a la relliscada.
Qualitat de la sola antiperforació.
Existència d’una protecció eficaz:
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Accions elèctriques.
Accions tèrmiques.
Accions químiques.

El metatarse.
La cama.
Baixa i mitja tensió.
Alta tensió.
Fred o calor.
Projecció de metalls en fussió.
Pols o líquids agressius.

Del metatarse.
De la cama.
Aïllament elèctric.
Conductibilitat elèctrica.
Aïllament tèrmic.
Resistència i estanquitat.
Resistència i estanquitat.

Riscos deguts a l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Incomoditat i molèsties al
treballar.

Insuficient confort d’ús:
Mala adaptació del calçat al peu.
Mala evacuació de la transpiració.

Disseny ergonòmic:
Forma, farciment, número del calçat.
Permeabilitat al vapor d’ aigua i capacitat d’absorció
d’aigua
Flexibilitat, massa.

Accidents i perills per a la
salut.

Alteració de la funció de
protecció deguda al
envelliment.
Carrega electroestàtica del
portador.

Fatiga deguda a la utilització de
l’equip.
Penetració de la humitat.
Mala compatibilitat.
Falta d’higiene.
Risc de luxacions i distensions degut
a la mala subjecció del peu.
Intempèrie, condicions ambientals,
Neteja, utilització.

Descàrrega electroestàtica.

Estanquitat.
Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment.
Rigidez transversal del calçat .
Bona adaptació al peu.
Resistència de la sola a la corrossió, a l’abrassió, a l’ús.
Resistència de l’equip a les agressions industrials.
Manteniment de la funció protectora durant tota la duració
D’utilització.
Conductibilitat elèctrica.
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Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS.

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en funció dels factors individuals de
L’usuari.
Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.

insuficient.
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Brutícia, desgast o deteriorament del Manteniment en bon estat.
Equip.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

7. Roba de protecció
Riscos que han de cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Accions generals.

Per contacte.
Desgast degut a la utilització.

Accions mecàniques.

Per abrassius de decapat, objetes
Puntiaguts i tallants.
Productes ardents o freds,
temperatura
Ambient.
Contacte amb les llames.
Per treballs de soldadura.

Protecció del tronc.
Resistència a l’esguinçat, allergament, resistència al
començament de
L’esguinçat.
Resistència a la penetració.

Accions tèrmiques.

Acció de la electricitat.
Accions químiques.
Acció de la humitat.
Falta de visibilitat.
Contaminació.

Tensió elèctrica.
Danys deguts a accions químiques.
Penetració d’aigua.
Percepció insuficient.
Contacte amb productes radiactius.

Aïllament contra el fred o el calor, manteniment de la funció
protectora.
Incombustibilitat, resistència a la llama.
Protecció i resistència a la radiació i a les projeccions de
metalls en fussió.
Aïllament elèctric.
Estanquitat i resistència a las agressions químiques.
Permeabilitat a l’aigua.
Color vico, retrorreflexió.
Estanquitat , aptitud per a la descontaminació, resistència.

RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Incomoditat i molèsties al
Treballar.

Insuficient confort de ús.

Accidents i perills per a la
salut.

Mala compatibilitat.
Falta d’higiene.
Adherència excesiva.
Intempèrie, condicions ambientals,
Neteja, utilització.

Disseny ergonòmic:
Dimensions, progressió de les talles, volum de superfície,
confort, permeabilitat al vapor d’aigua.
Qualitats de los materials.
Facilitat de manteniment.
Forma ajustada, faïment.
Resistència de l’equip a las agressions industrials.
Manteniment de la funció protectora durant tota la
duració de vida de l’equip.
Conservació de les dimensions.

Alteració de la funció
Protectora degut al
Envelliment.
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Riscs deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:

Insuficient.

Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en funció dels factors individuals de
l’usuari
Mala utilització de l’equip.

Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.

Brutisia, desgast o deteriorament del Manteniment en bon estat.
Equip.

Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

8. Protectors contra les caigudes.
Riscos que han cobrir-se.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Impacte.

Caiguda d’altura.
Pèrdua de l’equilibri.

Resistència i aptitud de l’equip i del punt d’enganxament
(ancoratge).

RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS

FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Incomoditat i molèsties al
treballar.

Disseny ergonòmic insuficient.
Limitació de la llibertat de
moviments.

Disseny ergonòmic:
Mode de construcció.
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Accidents i perillosos per a la Tensió dinàmica exercida sobre
l’equip
Salut.
I l’usuari durant el frenat de la

Volum.
Flexibilitat.
Facilitat de col·locació.
Dispositiu de pressió amb regulació automàtica
longitudinal.
Aptitud de l’equip:
Repartiment dels esforços de frenat entre les parts del cos
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caiguda.

Moviment pendular i xoc lateral.

Càrrega estàtica en suspensió
exercida
por les corretges.
Entrebanc al dispositiu d’enllaç.
Alteració de la funció de
protecció degut a
envelliment.

que tingui certa capacitat d’absorció.
Reducció de la força de frenat.
Distància de frenat.
Posició de la sivella de fixació.
Punt d’enganxament per damunt del cap, engaxament en
altres
punts (ancoratge).
Disseny de l’equip (repartiment de forces).

Dispositiu d’enllaç curt, per exemple, reductor de corretja,
dispositiu anticaigudes.
Alteració de la resistència mecànica Resistència a la corrosió.
relacionada amb la intempèrie, las
Resistència de l’equip a les agressions industrials.
condicions ambientals, la neteja i la Manteniment de la funció de protecció durant tota la
utilització.
Duració d’utilització.

Riscos deguts a l’ utilització de l’equip.
RISCOS

ORIGEN I FORMA DELS RISCOS. FACTORS QUE HAN DE TENIR-SE EN COMPTE DES
DEL
PUNT DE VISTA DE LA SEGURETAT PER A L’
ELECCIÓ
I UTILIZACIÓ DE L’EQUIP

Eficàcia protectora

Mala elecció de l’equip.

insuficient.

Elecció de l’equip en funció de la naturalesa i la
importància
dels riscos i condicionants industrials:
Respecte de les indicacions del fabricant (instruccions
d’ús).
Respecte del marcat de l’equip (ex.: classes de protecció,
marca
corresponent a una utilització específica).
Elecció de l’equip en funció dels factors individuals de
L’usuari.

Mala utilització de l’equip.

Utilització apropiada de l’equip i amb coneixement del
risc.
Respecte de les indicacions del fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
del
equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
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Substitució oportuna.
Respecte de les indicacions del fabricant.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS COLECTIVES I IDENTIFICACIÓ DE
RISCOS MESURES PERSONALS
1. MOVIMENT DE TERRES.
1.1.
•
•
•

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
Atropellaments i col·lisions.
Bolcades o desplaçaments de la maquinària.
Caigudes d’alçada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3.
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•
•
•

Caiguda d’objectes de la cullera o des del camió.
Caiguda d’objectes solts de l’excavació en sí.
Despreniment de terres.
Generació de pols o excessius gasos.
Explosions i incendis.
Projecció de partícules.
Contactes elèctrics.
Talls i topades i cops al cap.
Caigudes a peu pla.
Trepitjar objectes punxents.
Cops a les mans.
Esforços excessius.
Caigudes d’objectes als peus.
MESURES PREVENTIVES:
Disposició i ordenació del tràfic de vehicles.
Senyalització en quant a velocitat i desnivells.
Tancat corresponent.
Marquesines de protecció als accessos.
Ordre i neteja al tall.
Apuntalaments.
Desconnexió de les instal·lacions existents.
Accessos independents per a vehicles i treballadors.
Utilització de les instal·lacions provisionals d’obra.
Pendents a les rampes no superiors al 12 %.
Topes per al camió.
Baranes sòlides.
PROTECCIONS COL·LECTIVES:
Entibacions corresponents.
Senyalització amb cordó de balisament.
Barana rígida de buidat.

1.4.PROTECCIONS PERSONALS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Casc de seguretat.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
Protectors a les vies respiratòries.
Roba de treball.
Proteccions de mans per punxó.
Normes de seguretat per l’operari de la maquinària.
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2. FONAMENTS I RASES.
2.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
Caiguda a la rasa de l’excavació.
Caigudes d’objectes penjants.
Caigudes al mateix nivell.
Cops amb objectes o útils de treball.
Distensions, esquitxades i punxades.
Atropellaments durant el desplaçament de la maquinària.
Electrocutacions.
Causticacions i cremades.
Bolcada de la maquinària.
Talls amb la serra circular.
Esforços excessius.
MESURES PREVENTIVES:
Tapar o tancar l’excavació durant les interrupcions.
Planificar les zones de replega de materials.
Ordre i neteja al tall en general.
Operaris de la maquinària complint normes de seguretat.
Dictar normes de comportament del personal en general.
Senyalització visual i acústica de la maquinària.
Comprovar el compliment de la normativa de la maquinària.
Mòdul excavat, ferrallat i formigonat el més aviat possible.
Comprovació del compliment de les instal·lacions elèctriques.
Disposició i ordenació del tràfic de vehicles.
Marquesines de protecció als accessos.
Accessos independents per a vehicles i treballadors.

2.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES:
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•
•
•
2.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baranes rígides del buidatge.
Senyalització amb cordó de balisament.
Establiment de passarel·les.
PROTECCIONS PERSONALS:
Casc de seguretat.
Botes de seguretat d’aigua.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
Protectors a les vies respiratòries.
Roba de treball.
Proteccions de mans per punxó.
Normes de seguretat per l’operari de la maquinària.
Davantal.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
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•
•

Guants de soldador.
Pantalla soldador.

3. TANCAMENTS I RAM DE PALETA.
3.1. RISCOS MÉS FREQÜENTS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caigudes d’alçada.
Caigudes d’objectes.
Causticacions.
Torçaments i traumatismes o similars.
Caigudes al mateix nivell.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.
Contactes elèctrics.

3.2. MESURES PREVENTIVES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballar només amb bastides normalitzades.
Localització de punts on hauran d’aïllar-se els mitjans de seguretat.
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics.
Tancar amb barana rígida la zona de treball amb més risc.
Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.
Ordre i neteja als talls.
Assegurar la lliure circulació per l’obra sense cap risc per caiguda d’objecte.
Consideració de la trajectòria durant la manipulació d’útils i eines.
Maquinària amb protecció adequada.
Evacuació de runa i mitjans en lloc designats.
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3.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.4.
•
•

Xarxa per protecció de llocs amb risc de caiguda.
Diferents tipus de barana per protecció amb risc de caiguda.
Marquesines per entrar/sortir el personal de l’edifici.
Protecció en la maquinària de tallar material ceràmic.
Tubs per evacuar la runa.
Bastides de caballets.
Bastides tubulars.
Protecció muntacàrregues.
Protecció formigonera.
Obstacles contra els contactes directes.
Protecció “Mínor” amb barra i ganxo de molla.
PROTECCIONS PERSONALS:
Casc de seguretat.
Ulleres antipartícules.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinturons de seguretat.
Politges de seguretat.
Guants de cuir.
Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).
Vestits d’aigua.
Botes d’aigua.
Protectors gomats.
Roba de treball.
Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratòries.

4. ACABATS I INSTAL·LACIONS.
4.1. RISCOS MÉS FREQÜENTS:
Comuns per a tots els treballs que anomenarem a continuació, podem considerar
les distensions derivades de la manipulació de materials en les seves diferents
fases.
4.1.1. Electricitat.
•
•
•

Caiguda d’alçada.
Cops, talls i esgarrinxades.
Electrocutacions.

4.2. MESURES PREVENTIVES:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusió de la manera adequada de la manipulació de material.
Protecció on existeixi risc de caiguda d’alçada.
Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions.
Material inflamable emmagatzemat en llocs apropiats.
Mitjans per extinció d’incendis.
Material elèctric, perllongadors-portàtils, terminals.
Respectar la normativa i els mitjans de seguretat.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús.

4.3. PROTECCIONS COL.LECTIVES:
•
•
•

Protectors en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en llocs de risc de caiguda d’alçada.

4.4. PROTECCIONS PERSONALS.:
•
•
•

Casc de seguretat.
Ulleres antipartícules.
Cinturons de seguretat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Botes normalitzades.
Guants de cuir.
Guants dielèctrics.
Equip de soldador.
Politja de seguretat.
Ulleres anti-pols.
Mascaretes.
Pantalla de soldadura.
Ulleres de soldadura.

FORMACIÓ.

S’implantarà formació en matèria de seguretat i salut en obres de construcció, al
personal de l’obra.
6.

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament especificat a la
nova normativa.

Jordi Gas Forès
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Arquitecte tècnic municipal
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Documentació gràfica
Topogràfic situació de la zona d’actuació
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Ortofoto situació de la zona d’actuació
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Ortofoto zona d’actuació
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Fotografies estat actual
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