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1. ANTECEDENTS
Actualment l’Ajuntament de Barcelona està duent a terme la implantació de la Nova Xarxa de
Bus a la ciutat. Amb aquesta nova xarxa s’han tingut en compte una sèrie de criteris per tal de
garantir l’accessibilitat a les parades i que es poden resumir en els següents:


Col·locar franges de detecció podotàctils per a invidents al punt de parada.



Instal·lar un paviment de protecció drenant a aquells escocells existents a l’àmbit de
parada coincidents amb la zona d’obertura de portes dels autobusos (zones
d’embarcament i desembarcament de passatgers).



Traslladar els elements urbans coincidents amb la nova ubicació de la parada.



Adequar la senyalització vertical i horitzontal dels nous àmbits de parada.



Desplaçar els elements de les xarxes de serveis que puguin resultar afectats





3. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTE
L’àmbit del projecte engloba actuacions als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona. Les
actuacions incloses en aquests documents són les previstes pels operadors municipals a la
data de redacció del present projecte; les seves localitzacions, els treballs previstos i detalls es
recullen en el Doc. Num.2 – Plànols i es valoren en el Doc. Núm.4 – Pressupost, per la
implantació de les noves línies de bus H-2, V-1, V-19, V-23, V-25, 112 i 133, així com
modificacions en línies 60, 54, H8, H10, V15, 39, 55, 22, V17, 6, 39, 47, 185, 92, 192 i 45
corresponent a la sub-fase 5.2 .
La relació d’actuacions presentada no és tancada ja que pot tenir variacions degut a
modificacions en el tipus o extensió de les actuacions, incorporació de noves parades o
eliminació de parades no previstes inicialment.

4. DADES DE PARTIDA
Retornar a l’estat inicial del carrer l’àmbit de les parades anul·lades, retirant els
elements actuals, tals com franges de detecció podotàctils, paviment de protecció
d’escocells, papereres..., adequant la senyalització vertical i horitzontal a la nova
situació del carrer, i reposant el paviment de vorera afectat.
Modificar les seccions de carrers amb la implantació de nous carrils bus per tal de donar
prioritat al transport públic.

2. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és la definició i valoració dels treballs necessaris per a l’execució
dels treballs per les actuacions d’implantació de la fase V de la nova xarxa de bus a la ciutat de
Barcelona.
Els treballs necessaris per implantar aquesta nova fase de la xarxa de bus, es diferencien en
actuacions en parades i actuacions en calçada, que estan descrites en apartats posteriors
d’aquesta memòria i es detallen al document núm. 2 del present projecte.
És també objecte del projecte fixar les directrius d’obligat compliment que regiran les obres.
Així mateix es descriuran els treballs a desenvolupar per l’adjudicatari i les obligacions de tota
mena d’aquest, sense perjudici del que figuri en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Per a la redacció del present projecte, E3 Solinteg ha utilitzat la cartografia treta de la base de
dades cartogràfica de l’Ajuntament de Barcelona, Carto.bcn.cat.
Totes les cartografies utilitzades en el projecte tenen coordenades absolutes ETRS89. La
relació de cartografies utilitzades ha sigut:


ETRS89. ELEMENTS D’INVENTARI. Dades per fulla escala 1:1.000 en format CAD.
Informació de l’inventari mobiliari i de la senyalització en la via pública.



ETRS89. PARCEL·LARI. Dades per Districte en format CAD. Informació de Parcel·les i
Numeració Postal.



ETRS89. TOPOGRAFÍA. Dades per fulla escala 1:1000 en format CAD. Informació de
Vitalitat, Altimetria, Mobiliari i altres Elements Topogràfics.

També s’han efectuat les visites de camp programades amb els tècnics del l’operador de les
línies de bus afectades, tècnics del Departament de Mobilitat i tècnics del Departament d’Espai
Urbà, per tal de comprovar la situació actual de les parades existents que han de ser
afectades, la proposta de nova implantació de parades i els condicionants dels treballs que
s’han d’executar en els carrers.

5. DISPOSICIONS GENERALS
El promotor del present “Projecte Constructiu per a la implantació de la fase V de la Nova
Xarxa de Bus” és l’Ajuntament de Barcelona.
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La direcció i control dels treballs estarà al càrrec de l’Ajuntament de Barcelona que designarà
una Direcció Facultativa amb titulació adequada i suficient entre el personal tècnic de la
Corporació o aliè, especialment contractat mitjançant concurs o lliurement.
El Departament de Gestió de Projectes i Obres, de la Direcció Infraestructures i Espai Urbà,
dins la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Mobilitat de la Gerència d’Ecologia Urbana tindrà
la funció d’interlocució única entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Adjudicatari.

6. PROPOTA D’ACTUACIONS
Per tal d’implantar la fase V de la nova xarxa de bus, contempla diversos treballs que es poden
agrupar en activitats diferenciades, segons la classificació:

Districte

Codi parada

Núm

Línia

HOSPITALET

3647N, 3648N, 3650N, 3651N

4

V1

01 Ciutat Vella

1787A

1

V23

02 Eixample

62A, 3623N, 3624N

3

V23

03 SantsMontjuic

3643N, 3644N

2

H10

04 Les Corts

1904A, 3511A, 3512A, 3513A, 3646N, 3649N,
3662N

7

V1, H8, 54



Actuacions en parades

05 Sarrià-Sant
Gervasi

73, 196, 1358, 1509A, 1509N, 2892, 2893,
3189A, 3189N, 3452A, 3474, 3636N, 3640N,

13



Actuacions en calçada

06 Gràcia

942A, 1104A, 3235A

3

V19



Obra civil en semàfors
07 HortaGuinardó

402N, 652A, 652N, 1300A, 1410N, 2227A,
2232A, 2746A, 2748A, 3215A, 3216A, 3270,
3559A, 3619N, 3620N, 3621N, 3631N, 3632N,
3633N, 3635N, 3637N, 3638

22

H2, V23, V25

08 Nou Barris

370A, 370N, 3634N, 3639N

4

V25

09 Sant Andreu

873A, 873N, 1351A, 1351N, 1886A, 1944A,
3308A, 3385, 3420A, 3420N, 3612N, 3642N,
3656N, 3657N, 3658N, 3659N

16

V25, 133, H6, H8

10 Sant Martí

61A, 61N, 220A, 301A, 341A, 342, 567A,
1191A, 1630N, 1908N, 1908A, 2464A, 2464N,
2721A, 2723A, 2723N, 2730A, 2731A, 2737A,
2738A, 2740A, 2742A, 2742N, 2743A, 2744A,
2745A, 2772A, 3050A, 3190A, 3258N, 3371N,
3451A, 3454A, 3605N, 3606N, 3607N, 3608N,
3609N, 3610N, 3611N, 3613N, 3614N, 3615N,
3616N, 3617N, 3618N, 3625N, 3626N, 3627N,
3628N, 3629N, 3630N

52

V23, V25, H16

TOTAL PARADES

127

Cal esmentar que hi ha una sèrie d’actuacions que es troben dins del terme municipal de
l’Hospitalet de Llobregat i que caldrà disposar d’autorització prèvia per part d’aquest
Ajuntament i autorització per part de la responsable del contracte per part de l’Ajuntament de
Barcelona per poder-les dur a terme. En concret, aquestes actuacions són:
Parades:
3647N: C/Riera Blanca, 24-38

H2, V19, V15

3648N: C/Riera Blanca, 102
3650N: C/Riera Blanca, 136
3651N: C/Riera Blanca, 176
Actuació en calçada:
C/Riera Blanca, entre carrer de Sants i carrer Munné.

En l’annex núm.1 – Taula d’actuacions s’inclou la relació de totes les actuacions,
considerant diversos camps de dades amb informació addicional.

6.1.

Actuacions en parades

Es consideren actuacions en 127 parades quedant resumides amb el codi de parada i
desglossades per districtes segons la taula següent:
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o Substitució de pal o marquesina i incorporació de plataformes de parada de
bus (no incloses el pressupost del present projecte, ja que anirà a càrrec de
l’operador)

Les actuacions en parades a la vegada es diferencien en tres tipus, considerant:


Anul·lació de parada existent

o Retirada dels paviments podotàctils de la vorera



Adequació de parada existent

o Reposició del paviment de vorera segons la tipologia de l’entorn



Implantació de parada nova

o Retirada del cautxú de protecció dels escossells

6.1.1.

o Col·locació de paviment drenant, a base de llambordins prefabricats, com a
protecció dels escossells

Anul·lació de parada existent

o Adequació de les marques vials a la nova configuració

Els diversos treballs a executar per l’anul·lació de les parades existents es poder resumir de
forma enumerativa segons la relació següent:

o Gestió dels residus generats

o Treballs de senyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional

o Retirada d’elements urbans, senyals verticals...
o Retirada de pal o marquesina i plataformes de parada de bus (no incloses el
pressupost del present projecte, ja que anirà a càrrec de l’operador)
o Retirada dels paviments podotàctils de la vorera
o Reposició del paviment de vorera segons la tipologia de l’entorn
o Retirada del cautxú de protecció dels escossells
o Reposició dels parterres amb les plantacions i el reg corresponent
o Adequació de les marques vials a la nova configuració

6.1.2.

6.1.3.

Implantació de parada nova

Els diversos treballs a executar per la implantació de les parades noves es poder resumir de
forma enumerativa segons la relació següent:
Treballs de senyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra
o Desplaçaments de places d’aparcament per PMR, desplaçament d’estacions
de bicing, etc.
o Reubicació dels contenidors de residus

o Gestió dels residus generats

o Afecció a parterres, amb la retirada d’espècies vegetals i ajust de les
canonades de reg existent per tal que continuï funcionant la resta de la xarxa

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional

o Implantació d’elements urbans, aparcabicis...

Adequació de parada existent

Els diversos treballs a executar per l’adequació de les parades existents es poder resumir de
forma enumerativa segons la relació següent:
o Treballs de senyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra
o Retirada d’elements urbans, senyals verticals...

o Implantació de pal o marquesina i plataformes de parada de bus (no incloses
el pressupost del present projecte, ja que anirà a càrrec de l’operador)
o Implantació de senyalització vertical i marques vials corresponents
o Implantació dels paviments podotàctils de la vorera
o Col·locació de paviment drenant, a base de llambordins prefabricats, com a
protecció dels escossells
o Reposició del paviment de vorera segons la tipologia de l’entorn
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o Millora de la vorera i urbanització en alguns dels casos

Carrer Josep Garí

o Gestió dels residus generats

Avinguda Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional

Passeig Sant Gervasi (entre Carywinckel i Alfonso Comín)

Pel que fa al reblert d’escocells amb LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ,
articulats mitjançant armat i de mida 77x77x6 cm, esmentar que la seva utilització està
aprovada per Parcs i Jardins en aquell arbrat que no disposi de tutors instal·lats. En cas de no
ser així, caldrà preguntar a Parcs i Jardins quin sistema cal adoptar per poder procedir al
reblert de l’escocell.

Praga (entre Alfons el Savi i Camèlies)
Praga – Av. de la Mare de Déu de Montserrat (moure contenidors)
Plaça de Sants
Travessera de les Corts (entre Arístides Maillol i Vallespir)

6.2.

Actuacions en calçada

També es consideren actuacions en calçada consistint principalment en l’adequació de la
calçada de la xarxa viària dels carrers per on circularan les noves línies de bus, considerant
actuacions en 28 trams de carrer segons el llistat següent:

Arístides Maillol (entre Travessera de les Corts i Gàllego)
Gir Passeig Valldaura – Fabra i Puig
Gir Passeig Maragall – Petrarca

Carrer Jaume Vicens i Vives (entre Amaya i Av. Icària)

Riera Blanca (entre carrer de Sants i Munné)

Carrer Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

C/Malats, 120

Carrer de la Independència (entre Av. Meridiana i València i entre Industria i Pare Claret)
Carrer Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanovas)

Les actuacions en calçada a la vegada es diferencien en varis tipus, considerant:

Carrer Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)



Implantació de carril BUS (actuacions en la senyalització)

Carrer Àlaba (entre Bolívia i Tànger)



Reforç senyalització parades (actuacions en la senyalització)

Carrer Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)



Obra civil d’urbanització

Carrer Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Ronda Litoral)



Obra civil semàfors

Av. Can Marcet (entre Arquitecte Moragas i Pg de la Vall d’Hebron)
Gir Passeig Maragall – Navas de Tolosa
Carrer Navas de Tolosa (entre Olesa i St. Antoni Maria Claret)

6.2.1.

Implantació de carril BUS

Els treballs a executar consisteixen en la implantació d’un carril bus, amb la conseqüent
reorganització dels carrils dins la mateixa calçada existent. Es poden resumir de forma
enumerativa segons la relació següent:

Carrer Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)
o Treballs de presenyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra
Carrer Trinxant (entre Av. Meridiana i Degà Bahí i entre Ruiz de Padrón i Coll i Vehí)
o Replanteig i comprovació de la nova distribució de carrils
Cruïlla Trinxant - Ripollès
Avinguda Meridiana (entre Aragó i Independència)

o Desplaçaments de places d’aparcament per PMR, desplaçament d’estacions
de bicing...
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o Reubicació dels contenidors de residus

Riera Blanca (entre carrer de Sants i Munné). S’han de retirar tres arbres del costat Hospitalet

o Fresat de les línies que s’han d’esborrat
o Pintura de la nova senyalització horitzontal
o Adequació de la senyalització vertical definitiva corresponent
o Gestió dels residus generats
o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional
Cal esmentar que en aquest tipus d’actuació cal fer una inspecció prèvia als carrers afectats
per tal que Parcs i Jardins pugui realitzar prèviament les actuacions necessàries en l’arbrat per
tal de garantir la circulació dels busos amb normalitat. En el moment de la redacció d’aquest
projecte constructiu s’identifiquen possibles treballs d’actuacions en l’arbrat en els següents
carrers:
Carrer Badajoz (entre Pere IV i Tànger)
Carrer de la Independència (entre Av. Meridiana i València i entre Industria i Pare Claret)
Carrer Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanovas)
Carrer Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana). En aquest tram, també cal tenir present la
necessitat de realitzar poda en la zona de la parada 3624 no només pensant en el pas de
l’autobús, sinó també pel pas dels vianants per la vorera.
Gir Passeig Maragall – Navas de Tolosa. En el tram de Passeig Maragall on el cordó
d’estacionament entre el carrer Joaquima de Vedruna i la Plaça Margall es converteix en carril
BUS.
Carrer Navas de Tolosa (entre Olesa i St. Antoni Maria Claret)
Carrer Josep Garí
Avinguda Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)
Passeig Sant Gervasi (entre Carywinckel i Alfonso Comín). S’han de retirar arbres
Plaça de Sants. També s’han de retirar arbres
Travessera de les Corts (entre Arístides Maillol i Numància)
Gir Passeig Valldaura – Fabra i Puig
Gir Passeig Maragall – Petrarca

En aquest apartat, cal esmentar la implantació d’un nou carril BUS en contrasentit a
Travessera de les Corts, entre Arístides Maillol i Comandante Benítez, el canvi de sentit del
carrer Àlaba entre Bolívia i Tànger, la incorporació d’un doble sentit de circulació al carrer
Riera Blanca entre carrer de Sants i carrer Munné i la modificació a un sol sentit de circulació
ascendent (a excepció de les bicicletes amb nou carril) del tram de carrer Trinxant entre
l’Avinguda Meridiana i el carrer Degà Bahí, que permeti el gir de l’autobús des de Meridiana
en sentit Besòs.

6.2.2.

Reforç senyalització parades i/o contenidors

Els treballs a executar consisteixen en reforçar la senyalització de la parada mitjançant la
disposició de dues línies perpendiculars al sentit de circulació de 40cm d’amplada de color
blanc i el pintat d’una línia groga de 15cm paral·lela a vorada entre ambdues línies de 40cm.
Tanmateix, caldrà implantar la senyalització vertical corresponent, “R-307+B11a/b” a l’alçada
de les dues línies de detenció. Aquest reforç de parades cal realitzar-lo, exclusivament, en
aquelles parades, existents o de nova implantació, disposades en un carril bus en el que es
permeti l’estacionament nocturn i/o en cap de setmana o sigui multiús. Aquests treballes es
preveuen executar de manera conjunta quan s’implanti el carril bus, definit en l’apartat 6.2.1.
També es preveu reforçar la senyalització en zona de contenidors disposats a vorera per evitar
que els cotxes hi estacionin davant i impedeixin la seva recollida. Així, es preveu implantar la
senyalització vertical “R-307+B11a/b cinc metres abans i després dels contenidors i pintar una
línia groga de 15cm paral·lela a vorada entre ambdues senyals verticals.

6.2.3.

Obra civil d’urbanització

En aquest apartat s’han considerat tots aquells treballs associats a les modificacions
d’urbanització, principalment, deguts a la millora de la geometria en els girs per afavorir la
traçada dels autobusos que hi circularan, per actuacions de retall d’”orelles” en zones de cordó
d’estacionament que esdevindran en un futur carril bus, per ampliacions de vorera, per trasllat
d’estacions bicing que implicaran canalitzacions en rasa per vorera i creuaments de calçada
per tal de convertir l’estació actual en una estació “e-bicing” en el seu nou emplaçament i, per
últim, condicionament de calçada amb mescla bituminosa en calent. Aquests treballs es poden
resumir de forma enumerativa segons la relació següent:
o Treballs de presenyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra
o Desplaçaments de places d’aparcament per PMR, desplaçament d’estacions
de bicing...
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o Reubicació dels contenidors de residus

o Treballs de senyalització, d’implantació i tancament de l’àmbit d’obra

o Demolicions dels paviments en els girs on s’ha de millorar el traçat

o Demolicions dels paviments per les noves conduccions

o Replanteig i comprovació de la nova alineació de vorades

o Excavació de rases, col·locació de tubulars i reblert de rases

o Desplaçament dels embornals afectats

o Fonamentació per bàculs i/o columnes

o Desplaçament dels elements d’enlllumenat afectats

o Arquetes de registre

o Desplaçament dels elements semafòrics afectats

o Reposició dels paviments segons la tipologia de l’entorn

o Col·locació de vorades, rigoles i guals en la nova alineació

o Gestió dels residus generals

o Reposició dels paviments segons la tipologia de l’entorn

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional

o Pintura de la senyalització horitzontal
o Afecció a parterres, amb la retirada d’espècies vegetals i ajust de les
canonades de reg existent per tal que continuï funcionant la resta de la xarxa
o Demolició de passos de vianants elevats
o Reposició dels paviments de calçada i els de vorera afectats
o Adequació de la senyalització vertical i marques vials corresponents
o Gestió dels residus generals

Les principals actuacions en obra civil noves instal·lacions semafòriques es poder resumir
segons la taula següent:

UBICACIÓ
Plaça
Maragall

CRUÏLLA TECNOLOGIA ESCOMESA
de CRS4015

Led

Existent

Travessera
de CRS5811
les Corts-Arizala

Led

Existent

Travessera
de CRS5811
les
CortsBenavente
Àlaba
(entre CRS3034
Bolívia i Tànger)
CRS3035

Led

Existent

Led

Existent

Led

Nova

Led

Existent

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional
En concret, cal actuar al Passeig Sant Gervasi per eliminar l’orella existent a l’alçada del pas
de vianants amb República Argentina, al carrer Travessera de les Corts també per eliminació
d’orella existent amb Gran Via de les Corts Catalanes, costat Llobregat-mar, a la Plaça de
Sants, amb el trasllat de l’estació de bicing 188 i el retall de voreres entre el C/Olzinelles i el
Passeig de Sant Antoni, consistent en substituir l’actual vorada de pedra granítica per vorada
de xapa. En aquesta actuació es preveu el desplaçament de diferents urbans (quiosc ONCE,
fanals, etc.). També cal esmentar, la modificació de les rampes existents a la cruïlla del carrer
Trinxant amb el carrer Ripollès per tal de fer-les més suaus i així afavorir la circulació de
l’autobús per aquest carrer.

6.2.4.

Obra civil en semàfors

Tot i que les modificacions de les instal·lacions semafòriques per a nova disposició de
semàfors no formen part d’aquest projecte constructiu, sí que s’ha considerat la part d’obra
civil per a permetre aquesta nova implantació, considerant només en aquest projecte les
unitats d’obra que es poder resumir de forma enumerativa segons la relació següent:

Pamplona (entre A
Pujades i Pere DEFINIR
IV)
Plaça
de
les CRS1801
Glòries–
Av.MeridianaIndependència

OBSERVACIONS
Cal obra civil ja que
es disposen noves
columnes
Cal obra civil ja que
es
disposa
nova
columna
Cal obra civil ja que
es trasllada columna
existent
Cal obra civil per
canvi semàfors degut
a canvi de sentit
Cal obra civil noves
rases
i
pas
de
calçada.
Cal obra civil per
col·locació nou bàcul

Cal esmentar que dins de projecte s’inclouen altres treballs en semàfors com a conseqüència
de les actuacions en obra civil que s’han de realitzar i que impliquen el trasllat de semàfors
existents. Aquestes actuacions es pressuposten completes, és a dir, deixant el semàfor en la
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nova ubicació i funcionant. Aquesta tipologia d’actuació la trobem al carrer Petrarca amb
Passeig de Maragall com a conseqüència del retall d’una orella per implantar la parada 3639N,
al Passeig de Sant Gervasi, en el retall d’orella per disposar-hi un nou carril BUS, a Travessera
de les Corts amb Gran Via de les Corts Catalanes també pel retall d’orella existent, a la Plaça
de Sants en la substitució de l’actual vorada i al carrer Sant Adrià en la formació de nova
vorera en mitjana per la implantació de la parada 3420N
Per últim, esmentar que diverses actuacions projectades requereixen de la incorporació de
capçals semafòrics exclusius pel BUS, però com que no es requereix d’obra civil, aquests no
es troben contemplats en el present projecte constructiu.

7. PROPOSTA DE DIVISIO EN LOTS
Les actuacions descrites en el present projecte es divideixen en tres lots independents
cadascun, quedant les diverses activitats desglossades en les agrupacions d’actuacions
segons la relació següent:

Lot 3 de la fase V.2 de la Nova Xarxa de Bus:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 3
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL
Subtotal
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 3

212.202,02
27.586,26
12.732,12
252.520,40
53.029,28
305.549,68

Lot 4 de la fase V.2 de la Nova Xarxa de Bus:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 4
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL
Subtotal
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 4

222.554,75
28.932,12
13.353,29
264.840,16
55.616,43
320.456,59

8. PROPOSTA D’AFECTACIÓ A LA MOBILITAT

Lot 1 de la fase V.2de la Nova Xarxa de Bus:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL
Subtotal
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 1

232.813,49
30.265,75
13.968,81
277.048,05
58.180,09
335.228,14

Lot 2 de la fase V.2 de la Nova Xarxa de Bus:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL
Subtotal
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 2

202.029,80
26.263,87
12.121,79
240.415,46
50.487,25
290.902,71

Algunes de les obres englobades dintre del present projecte hauran de ser autoritzades pel
Comitè Permanent d’Obres i Mobilitat (COM) de Barcelona. El Comitè d’Obres i Mobilitat és
una organisme que engloba a diferents operadors implicats en les actuacions a Barcelona
(Guàrdia Urbana, TMB, Districtes, Infraestructures, Mobilitat, etc.) que té com objectiu
autoritzar, planificar i coordinar les obres que es produeixen a la ciutat.
Amb suficient antelació a l’inici previst de les obres, el contractista prepararà, sota la supervisió
de la Direcció Facultativa, la documentació necessària que s’haurà d’exposar al Comitè. La
documentació constarà d’una fitxa resum amb les dades bàsiques de l’actuació i d’una sèrie de
plànols i una planificació temporal. En la documentació també s’hauran de preveure afeccions
sobre el trànsit d’autobusos, i en cas d’existir aquesta afectació, s’haurà de presentar una
proposta de desviament de rutes i/o desplaçament de parades consensuada amb TMB.
La proposta que es faci al Comitè d’Obres pot coincidir amb la que es fa en aquets projecte o
no, segons estimi l’Adjudicatari de les obres. El dia de la reunió, el COM autoritzarà o no
l’actuació plantejada, modificant les fases d’obra, dates d’inici (com a molt aviat 15 dies
després de la reunió amb el COM) i terminis previstos, desviaments de trànsit i demés
condicionants si ho creu necessari. La decisió del COM serà vinculant i quedarà fixada a l’acta
que s’emetrà amb els acords i dates establertes a la reunió, i posteriorment al Pla d’Actuació
que emetrà la Guàrdia Urbana, on s’especificarà entre d’altres la senyalització a col·locar en
obra.
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Per tant, s’haurà d’executar l’obra d’acord amb les condicions imposades pel Comitè, encara
que impliquin treballs en cap de setmana o en festius, per fases, amb possibles treballs
puntuals nocturns, etc. Qualsevol cost que generi aquest procediment està inclòs en els preus
de les unitats pressupostàries del quadre de preus.

o Aplicació de canvis de fase, si s’escau

L’afectació i possibles desviacions al trànsit, senyalització d’obres, etc. per norma general es
pactarà amb el Comitè d’Obres i amb la Guàrdia Urbana, tant pel que fa els treballs previs
(recréixer tapes, substituir reixes d’embornals, etc.), com per les feines de fresat i posterior
aglomerat.

o Gestió dels residus generals

A les 7 tipologies d’actuacions descrites en l’apartat anterior hi ha afeccions a la mobilitat, però
desglossem les afectacions en tres tipus, considerant:


Afectació de vorera



Afectació de calçada



Afectació especial

8.1.

Afectació de vorera

Les afectacions de vorera estan sobretot associades a les actuacions en parades, tant en la
adequació/anul·lació de les parades existents com en la implantació de les parades noves, ja
que gran part dels treballs estan ubicats en zones de vorera.

o Seguiment i manteniment de la senyalització, l’abalisament i els tancaments
o Reposició dels paviments segons la tipologia de l’entorn

o Retirada del tancament d’obra i senyalització provisional

8.2.

Afectació de calçada

Els diversos treballs a executar en la calçada consisteixen principalment en la implantació d’un
carril bus, amb la conseqüent reorganització dels carrils dins la mateixa calçada existent,
corresponent a les actuacions en ferm.
Les actuacions associades als treballs d’urbanització que tenen molta més afecció a la calçada
es tractaran en l’apartat posterior, ja que es consideren afectacions especials.
Les consideracions a tenir en compte en les afectacions de calçada es poder resumir de forma
enumerativa segons la relació següent:
o Avís i presenyalizació provisional de les prohibicions d’estacionament en
calçada abans de l’aplicació
o Senyalització i implantació de les restriccions de carrils

En les actuacions de calçada, tant en urbanització com en semàfors, s’han d’executar treballs
en vorera, sobretot en les modificacions de les alineacions i la reposició de les conduccions de
serveis afectats, que també són treballs que estan ubicats en zones de vorera.
Les consideracions a tenir en compte en les afectacions de vorera es poder resumir de forma
enumerativa segons la relació següent:

o Garantir l’accessibilitat dels vehicles als guals de les finques del tram de
carrer afectat
o Desplaçaments de places d’aparcament per PMR
o Fresat de les línies que s’han d’esborrat

o Implantació inicial de les obres

o Pintura de la nova senyalització horitzontal

o Senyalització i abalisament de l’àmbit d’obra

o Adequació de la senyalització vertical definitiva corresponent

o Tancament de les zones de treball i acopis, amb tanca metàl·lica de 2m
d’alçada i peus de formigó

o Aplicació de canvis de fase, si s’escau

o Delimitació dels itineraris de vianants en la zona de vorera afectada, amb un
pas mínim de 1,5m per a la circulació dels vianants

o Seguiment i manteniment de la senyalització, l’abalisament i restriccions
o Reposició dels paviments segons la tipologia de l’entorn

o Garantir l’accessibilitat de persones i vehicles a les finques de l’entorn afectat

o Gestió dels residus generals

o Els encreuaments es faran per dues meitats, mantenint la permeabilitat de la
vorera en tot moment

o Retirada de les restriccions d’obra i senyalització provisional
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Gran part dels treballs a executar en la calçada es poden executar en horari diürn, però quan
degut a la complexitat i implicacions d’alguns punts concrets, i les condicions acordades en les
reunions del Comitè d’Obres i Mobilitat es determini que algunes actuacions o part d’elles
s’hagin d’executar en horari nocturn, no podrà representar cap tipus de sobrecost o reclamació
per part del contractista de les obres.

8.3.

Afectació especial

Les actuacions associades als treballs de modificació d’urbanització per la millora de la
geometria en els girs per afavorir la traçada dels autobusos que circularan per aquestes noves
línies, l’ampliació de vorera al carrer Anglí i les actuacions de retall d’orelles, tenen molta més
afecció a la calçada i es consideren afectacions especials.
Les consideracions a tenir en compte en les afectacions especials es poder resumir de forma
enumerativa segons la relació següent:
o Avís i presenyalizació provisional de les prohibicions d’estacionament en
calçada

o Retirada de les restriccions d’obra i senyalització provisional
Gran part dels treballs a executar en la calçada es poden executar en horari diürn, però quan
degut a la complexitat i implicacions d’alguns punts concrets, i les condicions acordades en les
reunions del Comitè d’Obres i Mobilitat es determini que algunes actuacions o part d’elles
s’hagin d’executar en horari nocturn, o en cap de setmana, no podrà representar cap tipus de
sobrecost o reclamació per part del contractista de les obres.

9. SERVEIS AFECTATS
Els diversos treballs a executar en vorera, tant per anul·lació de parades existents com per
implantació de parades noves, i els treballs en calçada associats a les modificacions
d’urbanització poden tenir afeccions a conduccions i serveis públics.
Entre aquests serveis que poden esser afectats durant l’execució de les obres podem
considerar forma enumerativa la relació següent:


Conduccions elèctriques en vorera



Conduccions de telecomunicacions en vorera



Canonades de subministrament d’aigua en vorera



Canonades de subministrament de gas en vorera



Marquesines i pals de parada de bus en vorera

o Desplaçaments de places d’aparcament per PMR



Mobiliari urbà en voreres (quiosc, aparcabicis...)

o Demolicions dins dels recintes tancats



Elements de sanejament en les millores de traçat de calçada

o Execució dels treballs d’urbanització dins dels recintes tancats



Elements d’enllumenat en les millores de traçat de calçada

o Reposició dels paviments segons la tipologia de l’entorn



Elements de semàfors en les millores de traçat de calçada

o Extensió de les capes d’aglomerat



Espires de comptadors de vehicles en calçada

o Aplicació de les marques vials



Contenidors de residus en calçada

o Adequació de la senyalització vertical definitiva corresponent



Estacions de bicing en calçada

o Aplicació de canvis de fase, si s’escau



Modificació d’instal·lacions semafòriques

o Tancament de les zones de treball en calçada amb barrera provisional de
formigó i les zones d’acopis, amb tanca metàl·lica de 2m d’alçada i peus de
formigó
o Senyalització i implantació de les restriccions de carrils
o Garantir l’accessibilitat dels vehicles als guals de les finques del tram de
carrer afectat

o Seguiment i manteniment de la senyalització, l’abalisament i restriccions
o Gestió dels residus generals
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Durant l’execució de les obres, es realitzarà els tràmits oportuns amb les Companyies de
serveis o els Departaments de l’ajuntament, per tal de gestió i tramitació dels expedients
corresponents a les possibles afeccions o modificacions dels serveis existents.
Aquesta documentació serà informativa, i la mateixa no eximirà de la responsabilitat en la
detecció d’aquests serveis per part del contractista adjudicatari de l’execució de les obres, en
qualsevol dels trams previstos on s’ha d’actuar.

10.

PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE L’OBRA

11.3.

La senyalització horitzontal definitiva serà la resultant de la distribució dels carrils a la calçada i
la configuració de circulació pels carrers afectats, i la restitució de les marques vials prèvies a
la intervenció en els punts que s’hagi vist afectada per les obres.
Per aquesta senyalització horitzontal caldrà tenir en compte:


Per a marques vials, pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb
una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)



Per a passos de vianants tacs de 50x50 cm d’amplària, pintura de doble component
amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma
UNE-EN 1436



Per a fletxes direccionals i lletres, pintura de doble component de qualsevol color
amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició
de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per
tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175.



Per a les línies d’estacionament i contenidors, pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2

Es realitza una planificació temporal de treballs dividida per a cadascun dels lots d’actuació
previstos. El termini d’execució serà de tres mesos (3) en total, sense tenir en compte la divisió
per lots.
Es podran realitzar diverses actuacions simultàniament, en funció dels mitjans disponibles per
l’Adjudicatari i les indicacions del Comitè d’Obres i Mobilitat. La durada final de les actuacions
vindrà marcada per les condicions de treball que decideixi el Comitè d’Obres. Les actuacions
amb més repercussió pel trànsit es poden realitzar en horari nocturn o cap de setmana, amb
menys càrrega circulatòria.
En qualsevol cas, els inicis de les actuacions es realitzaran segons fases i condicions horàries
de treball pactades amb el Comitè d’Obres i amb la Guàrdia Urbana.
En l’annex núm.4 – Planificació dels treballs s’inclou el diagrama de barres temporal de
totes les actuacions, considerant la divisió en lots segons apartats anteriors.

11.

SENYALITZACIÓ.

Al tractar-se d’actuacions en carrers per la implantació de carril bus, i l’afecció a parades de
bus, el present projecte preveu diverses actuacions envers a la senyalització.

11.1.

Eliminació de marques vials

El procediment per a eliminar les marques vials consistirà en el micro fressat de les marques
vials existents.

11.2.

Senyalització provisional d’obra

La senyalització provisional d’obra, bàsicament es centrarà en senyalització horitzontal per a
distribuir els nombre de carrils, acompanyat de cartellera informativa d’obres i talls de carrils de
circulació, col·locades a cada inici dels trams objectes del projecte.

Marques vials definitives

11.4.

Senyalització vertical

La senyalització vertical definitiva serà la resultant de la distribució dels carrils a la calçada i la
configuració de circulació pels carrers afectats, així com la retirada de la cartellera provisional
d’obra a cadascun dels trams d’obra.
Per aquesta senyalització vertical caldrà tenir en compte:


La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d’espessor.



Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60mm, de 4mm
d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster, l’alçada mínima de la senyal
vertical es col·locarà a 2,60m d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal
amb la calçada de 50cm i es guiarà amb el criteri d’aprofitament de subjecció a
element vertical existent.
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12.
ORGANITZACIÓ,
L’ADJUDICATARI.
12.1.

ESTRUCTURA

I

MITJANTS

DE

Personal. Equips

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions
contemplades en aquest projecte.
La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari adscriure a l’obra un nombre determinat de
treballadors amb la capacitat adient, així com maquinària apropiada en funció del volum i
complexitat dels treballs.
La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada qualsevol de les persones adscrites a
l’obra per part de l’Adjudicatari, quan a criteri d’aquella no reuneixi les condicions necessàries
per a l’execució satisfactòria de les tasques que tingui encomanades.
La responsabilitat executiva de la posada a obra i execució dels treballs estarà a càrrec del
Cap d’Obra nomenat per l’Adjudicatari, el qual tindrà dedicació permanent al contracte i
disposarà de l’experiència acreditada en obres de les característiques de les contemplades en
el contracte, essent també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la seva
competència, així en particular, serà el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre,
seguretat, mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc.
Al Cap d’Obra li correspondrà la representació que li pertoqui a l’Adjudicatari davant tercers en
qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.
L’Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la
legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i
sistemes d’execució de les actuacions per a dur a terme, compliran els requisits de les normes
de seguretat i salut, així com les pròpies establertes d’acord amb el Coordinador de Seguretat i
Salut i respecte mediambiental. A més a més de la incorporació de dispositius de telefonia
mòbil amb connexió a internet per a poder garantir la comunicació via e-mail referent als
diferents problemes que es pugui detectar a la senyalització de la ciutat.

12.2.

Vehicles, maquinària i mitjans materials

L’Adjudicatari concretarà en la seva oferta els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans
materials que es compromet com a mínim a tenir adscrits com equip fix, d’ús exclusiu per
l’obra que no podran ser inferiors al que figura al Plec i que hauran de ser aprovats per la
Direcció Facultativa, sense perjudici de la seva obligació de disposar en tot moment dels
vehicles, maquinària i equips que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions que
establirà la Direcció Facultativa, encara que sobrepassi els mitjans mínims de l’oferta.
La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinària que no
reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservació o de
caràcter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a l’Adjudicatari.
Els costos de la maquinària, vehicles (inclòs conductor), mitjans materials i eines necessaris es
consideren inclosos en els preus definits en la valoració econòmica que adjunta el present
projecte i que recullen els Quadres de Preus per aplicar en cada actuació.
L’Adjudicatari restarà obligat, quan així ho disposi la Direcció Facultativa, a posar a disposició
de l’Ajuntament de Barcelona, en un termini de vint-i-quatre (24) hores, el material mòbil,
maquinària o mitjans humans i materials que indiqui la Direcció Facultativa.
Els equips disposaran de telèfon mòbil amb connexió a Internet que permetrà la comunicació
permanent amb la Central d’Operacions del DGPO-GAMI i la Direcció Facultativa.
Serà necessari que els vehicles emprats pels equips disposin frontalment de rotatius i
posteriorment de rotatius i cascades per a garantir la seva correcta identificació i per assegurar
la Seguretat i Salut dels treballadors.
Al càrrec de l’Adjudicatari, tots els vehicles i material mòbil estaran dotats de llums llampegants
i tots els mitjans que siguin necessaris, sense perjudici del compliment obligatori de la
legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i normativa medi ambiental orientada
al control d’emissió de gasos i reducció de soroll; així mateix els adscrits a títol exclusiu a
l’obra, hauran d’anar proveïts de la identitat visual especifica pel DGPO-GAMI pels vehicles i
material mòbil de Xarxes viàries.

L’Estudi de Seguretat presentat pel Coordinador tindrà caràcter contractual amb l’adjudicatari.

12.3.
El vestuari del personal adscrit a l’obra haurà també de complir la legislació vigent en matèria
de seguretat i salut.

Abocadors. Punts verds

La dotació del vestuari anirà al càrrec de l’Adjudicatari.

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de les
actuacions pròpies de l’obra, seran transportades per l’Adjudicatari als corresponents
abocadors o punts verds autoritzats, excepte altre indicació de la Direcció Facultativa.

El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Els materials de recuperació es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa.
En tot cas l’Adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació
de residus, i especialment el Reial Decret 105/2008, així com a prendre les mesures
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necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, llacs i dipòsits
d’aigua.
L’adjudicatari estarà obligat a presentar els comprovants de lliurament de l’entitat gestora de
residus homologada, essent al seu càrrec aquest cost.
El cost de la retirada i abocament s’entén ja inclòs en els preus de valoració de l’obra.
Correspon a l’Adjudicatari la localització d’abocadors i punts verds i el pagament de les
despeses derivades de la seva utilització.

12.4.

Altres obligacions

12.4.1.

Comunicació d’Obres Municipals

L’Adjudicatari, en les actuacions que estableixi la Direcció Facultativa, haurà d’acomplir la
normativa municipal sobre comunicació d’obres segons Decrets d’Alcaldia de 28 de novembre
de 1990 i 6 de febrer de 1997, i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva
aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada
normativa i descomptarà a l’Adjudicatari el seu import en la certificació.

12.4.2.

Retolació Informativa

L’Adjudicatari quan així ho disposi la Direcció Facultativa, estarà obligat a col·locar, al seu
càrrec, els cartells informatius de l’obra, així com també la retolació necessària per
desviaments de trànsit.
No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de
conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta prescripció.
L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva
reiteració constituirà una falta molt greu.

12.4.3.

Arbrat i Espècies Vegetals

L’Adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que
puguin estar temporalment dins de la zona d’influència de l’obra, establint les mesures
necessàries. Al respecte s’atindrà al que contempla al Pla de Gestió de l’Arbrat Viari a
Barcelona del 2008 i la nova Ordenança General del Medi Natural, aprovada pel Consell
Plenari el 29 de gener de 2010 i el Manual de Qualitat de les Obres.
En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escossells o als parterres.

L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva
reiteració constituirà una falta molt greu.

12.4.4.

Senyalització i Tancament dels Treballs

L’Adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, vindrà
obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la
seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal de l’Adjudicatari.
La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida pel Codi de
Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació i Manual de Qualitat de les Obres (aprovat per
l’Ajuntament de Barcelona en Decret d’Alcaldia de 17 de maig de 1999).
Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per indicar
la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts d’eventual
perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies.
Tant l’Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions
i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària per zones
urbanes i accessos d’obra.
És tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de l’obra en l’entorn.
La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i
abalisament.
Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, haurà
d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de
materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. i el tancament
s’haurà de fer amb tanques homologades, consistents, suficientment estables, perfectament
alineades i subjectes les unes a les altres.
En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions.
S’efectuarà la delimitació dels treballs tenint present les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i
d’acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut.
Durant l’execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haurà d’anar
proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent.
Es considerarà falta greu l’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat i la seva
reiteració suposarà una tipificació de molt greu.

L’afectació als arbres i elements vegetals podrà ser causa de sanció.
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12.4.5.

Actualització de l’Inventari de Senyalització

L’Adjudicatari serà el responsable d’actualitzar, al seu càrrec l’inventari informatitzat després
d’executat cada treball i d’acord a les especificacions tècniques que fixi la Direcció Facultativa.
Per la qual cosa l’Adjudicatari estarà obligat a disposar, al seu càrrec, dels recursos humans,
materials i tècnics, així com dels sistemes d’informàtica i de comunicacions que disposi la
Direcció Facultativa.
L’actualització del inventari per part de l’Adjudicatari serà indispensable per a la certificació
mensual referent als treballs realitzats.
S’incorporarà per a cada intersecció i segments de carrer entre dues interseccions, com a
mínim les següents dades:
Senyalització Horitzontal:


Data d’aplicació de la pintura.



Tipus de pintura aplicada.



Tipus de paviment.



Característiques de la composició i característiques de la pintura aplicada.



Amplada dels passos de vianants i superfície total de pintura aplicada.



Longitud de bandes i línies de senyalització amb especificació de la seva amplada.



Superfície de pintura aplicada en zones excloses al trànsit.



Longitud de símbols, fletxes, lletres inserides en la senyalització.



Longitud de zones reservades a càrrega i descàrrega, parades de taxis, etc.



Longitud del perímetre pintat en les places d’estacionament vigilat i dimensions del
pictograma inserit en ella.

Senyalització Vertical i Abalisament:


Data de col·locació del senyal.



Numeració de l’Ordre de Treball.



Tipus de senyal col·locat i dimensions.



Text. Tipus de lletra i dimensions.



Tipus de suport.

Senyalització Informativa Urbana i de vianants:


Data de col·locació del senyal.



Tipus de senyal col·locat i dimensions.



Text. Tipus de lletra i dimensions.



Tipus de suport.

DGPO-GAMI a través de la Direcció Facultativa aprovarà, si s’escau, la dotació de recursos
assignats per a les tasques d’actualització i manteniment de l’inventari i podrà exigir la
modificació d’aquests que serà d’obligat compliment per l’Adjudicatari.
L’Ajuntament de Barcelona podrà practicar les inspeccions i controls que estimi convenients
per comprovar l’acompliment d’aquestes obligacions de l’Adjudicatari.
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de la responsabilitat d’actualització de l’inventari així
com de la qualitat de la informació actualitzada, serà considerada falta molt greu.

12.4.6.

Obligacions Mediambientals

L’adjudicatari estarà obligat a prendre mesures respectuoses amb el Medi Ambient, en el
desenvolupament de les tasques dels contracte, així com calcular i aportar a Medi Ambient els
consums energètics, les emissions de CO2 i el consum de materials de cada anualitat, calculat
a partir de la base de preus de l’ITEC i altres aplicacions informàtiques indicades per xarxes
viàries. L’adjudicatari haurà de prendre el compromís d’anualment anar reduint aquests valors
unitaris, amb l’aplicació de tècniques i mètodes innovadors que afavoreixin aquest fi.
DGPO-GAMI de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental
d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de
les activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses
contractades.
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, DGPO-GAMI es compromet a que
totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les normatives
ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les
contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental.
L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment
d’aquesta Política mediambiental.
En l’annex hi figuren la Política Mediambiental de Medi Ambient, els aspectes mediambientals
identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatari estarà obligat a
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complir, tant en els treballs propis o auxiliars de l’obra, com en magatzems, vehicles,
maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran
ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte.
L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de l’obra, estableixi la Direcció
Facultativa en relació a les obligacions dimanades de l’aplicació del Sistema Mediambiental
abans esmentat. L’incompliment d’aquest apartat suposarà una falta lleu i la reincidència, una
falta greu.
L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la
contracta, certificat ISO14001, haurà de comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient integrant-hi
els aspectes mediambientals identificats com significatius i els requisits legals d’aquest.
Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la
documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions
d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ avís
una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual estarà
obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra informació
que se li requereixi.

de l’Adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en temes de pràctica
d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com qualsevol documentació sol·licitada.
Sense perjudici de les condicions preceptives que figuren en la present memòria i en els plecs
de clàusules, es tindran en compte els següents aspectes:


Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’Adjudicatari en la seva oferta
d’organització i mitjans per a realitzar les tasques de l’obra.



Compliment de la programació d’obres programades i grau de diligència i qualitat en
l’execució dels treballs de reparació urgent.



Grau d’acompliment de les obligacions mediambientals.



Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció Facultativa pels
mitjans de comunicació que es creguin escaients.



Execució d’obres, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions d’execució
que s’estableixin per a cadascuna d’elles.



Grau de consecució dels nivells de qualitat en les obres a criteri de la Direcció
Facultativa.



Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat,
mobilitat i connectivitat durant l’execució de les obres i a reduir-ne l’impacte en
l’entorn urbà.

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat.
Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà
procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per
l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.
Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a
l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats,
donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu.
Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal
referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà
considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu.

13.
SEGUIMENT
CONTRACTE.

I

COMPROVACIÓ

DEL

COMPLIMENT

DEL

L’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció Facultativa comprovarà el compliment de
les condicions establertes al projecte amb els mitjans que s’estimin escaients, essent obligació

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin pel millor acompliment
del que dicti el projecte, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de comunicació i
informàtica establerts. L’acompliment haurà de ser immediat.
La Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec de l’Adjudicatari, la desconstrucció i
consegüent construcció de les obres que consideri defectuoses o mal executades, encara que
haguessin estat certificades o abonades.
Si les obres realitzades no s’ajusten al nivell exigit pel que fa a qualitat de l’acabat i nivell
d’execució, malgrat siguin admissibles, la Direcció Facultativa podrà acceptar-les al preu que
estimi adient, que serà obligatori per a l’Adjudicatari.

14.

EXPROPIACIONS.

Per a l'execució de les obres compreses en el present projecte no és necessari ocupar
terrenys de propietat privada i per tant no cal incoar expedient algun d'expropiació per
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desenvolupar-se aquelles sobre terrenys de titularitat pública que constitueixen béns
patrimonials de domini públic.

15.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic,
es redacta el corresponent Estudi de Seguretat i Salut que s’adjunta al present projecte.
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de catorze mil sis-cents vuit euros amb
seixanta-sis cèntims (14.608,66 €) i ha estat dins del pressupost d’obra del projecte,
desglossat en un partida alçada dins de cada lot previst.
La part del pressupost de seguretat i salut destinat a cada lot, s’ha calculat tenint en compte la
part proporcional de pressupost que representa cadascun dels lots, segons la taula de
repartiment següent:

mecàniques), com durant el procés d’execució i dels elements acabats. En aquest pla
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a
realitzar.
Per a dur a terme el Pla de Control de Qualitat, s’ha procedit a l’associació d’uns determinats
àmbits o assajos en aquelles partides que s’han considerat oportunes, s’han realitzat també
les pertinents correccions a les relacions d’unitats de les partides convenients, sobretot fent
especial atenció als assaigs de control de qualitat de les següents unitats d’obra:


Sols i granulats



Formigons



Ferms i paviments
o Vorades
o Rigoles
o Paviment de vorera

RESUM REPARTIMENT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Actuacions per lots

Import LOT sense P.A.

%

Pressupost

LOT 1

213.897,69

26,80%

3.915,78 €

LOT 2

183.667,50

23,02%

3.362,36 €

LOT 3

196.602,83

24,64%

3.599,16 €

LOT 4

203.823,38

25,54%

3.731,36 €

TOTAL LOTS SENSE PA

797.991,40

100,00% 14.608,66 €

En l’annex núm.2 – Estudi de Seguretat i Salut s’inclou els documents corresponents a
l’estudi de seguretat i salut per l’execució de les obres corresponents al present projecte.

16.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

L’objecte del pla de control de qualitat és verificar el compliment de l’establert al plec de
condicions del projecte, proposant una sèrie d’inspeccions i controls a realitzar tant dels
materials a utilitzar a l’obra (característiques químiques, físiques, geomètriques i/o

o Mescla bituminosa en calent
o Reg d’adherència
El contractista s’ha de fer càrrec de la quantitat màxima corresponent a l’1,5% del pressupost
del projecte (1.034.824,07€ PEC exclòs IVA), i per tant la totalitat de l’import del Pla de Control
de Qualitat serà assumit pel Contractista de les obres.
La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i quantitatius,
anàlisis, etc. que aquella estimi escaients i d’acord al que figura en els Plecs de Condicions
Tècnic-Facultatives.
Els assaigs i anàlisis seran efectuats per un laboratori homologat.
També, la Direcció Facultativa podrà exigir una auditoria periòdica pel que fa al nivell de
qualitat d’execució de les obres de la Contracta, en aspectes com cura observada per reduir
l’impacte de les obres en l’entorn, requeriments d’imatge corporativa i ordre, normes per
garantir la seguretat i mobilitat, hàbits de treball i tecnologies respectuoses amb l’activitat
ciutadana i el medi ambient, etc.
La Direcció Facultativa i l’Ajuntament podran especificar les necessitats de realitzar els
diferents Controls de Qualitat, podent, d’aquesta manera alterar les planificacions temporals
segons els requeriments i l’evolució dels treballs de manteniment.
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En l’annex núm.5 – Pla de Control de Qualitat s’inclou el desglossat dels assaigs
corresponents al pla de control de qualitat per l’execució de les obres corresponents al present
projecte.

17.

VALORACIÓ DELS TREBALLS

Per la valoració dels treballs inclosos en el present projecte s’ha tingut en compte els preus
unitaris de les unitats d’obra que serveixen per definir les actuacions proposades, els
amidaments resultants de l’amidament de les actuacions proposades i les partides alçades
corresponents als projecte d’aquest tipus d’actuació.

17.1.

Justificació de Preus



Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.



Despeses de protecció dels aplecs de material i dels propis treballs contra tota mena
de deterioraments.



Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general
dels treballs executats.



Despeses d’explotació i utilització d’abocadors i deixalleries.



Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.



La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el
subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i
la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i
vehicles.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en diferents bancs de l’Ajuntament de
Barcelona i complementat amb el banc de preus de l’ITEC.
El percentatge de costos indirectes aplicats a la justificació de preus és del 4%, que és
l’habitualment utilitzat per l’Ajuntament de Barcelona en obres realitzades al seu municipi.
Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari, seran d’aplicació durant el període
de vigència de l’obra.

En l’annex núm.3 – Justificació de preus s’inclou el llistat de personal, maquinària, materials
i elements compostos, així el desglossat de la justificació de preus de les partides d’obra
corresponents al present projecte.

17.2.

Preus contradictoris

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà a
l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC) o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament de
Barcelona.

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs l’establiment de nous preus per a material i
obres no continguts en els Pressupost, es procedirà a l’aplicació del preu corresponent d’acord
a les següents normes i tramitació:

En els preus definits en la valoració econòmica i els quadres de preus, s’entendran inclosos
sense que la relació següent sigui limitadora, si no merament enunciativa:

Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a la vista de la justificació de preus esmentada en
l’apartat 17.1 , es formularà aquest preu per la Direcció Facultativa i es sotmetrà a la
conformitat de l’Adjudicatari.



Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de
l’obra, excepte l’IVA.



Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, talls de carril, programació
dels treballs, control de materials, control de l’execució, proves, etc.



Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a
l’execució del contracte.



Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.



Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal·lacions i eines.

En el cas que el nou preu no pogués deduir-se de la justificació de preus, es procedirà al seu
estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i
maquinària i amb rendiments aplicables d’acord a partides similars, sometent el resultat de
l’estudi a l’aprovació de l’Orgue Municipal facultat, a proposta de la Direcció Facultativa.
En ambdós casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats per la baixa de
l’obra, la revisió de preus si procedeix i els percentatges de despeses generals i benefici
industrial.

17.3.

Relació valorada. Certificació dels treballs

D’acord amb l’article 215 de LCSP mensualment s’elaborarà la relació valorada que servirà de
base, amb l’aprovació de la Direcció Facultativa, per elaborar les corresponents factura i
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certificació. Es composarà de les partides següents, amb les subdivisions que s’indiquen i
d’acord amb el Quadre de Preus:
a. Obres a Preus Unitaris
Per unitats d’amidament segons preus de la justificació de preus o contradictoris.
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte
de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.
b. Treballs per Unitats Bàsiques
o Personal d’obra (en hores).
o Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).

17.5.

En compliment de la Llei 2/2015 de 30 de març de desindexació de l'economia espanyola, i per
tractar-se d'un contracte d'obra en el qual el termini d'execució no excedeix els 12 mesos, no
te revisió de preus.

18.

c. Pla de Seguretat i Salut
A aquesta partida, no se li aplicarà baixa, i se li afegirà el 13 % en concepte de
despeses generals i el 6 % de benefici industrial. En la valoració de l’import mensual
d’aquesta partida intervindrà la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució.
No s’efectuaran retencions en concepte de garantia de l’import del valor d’execució
material de les relacions valorades.
L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada
l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

17.4.

Abonament

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària i les
corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada
conformada per aquesta.
No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i
condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia
autorització.

PRESSUPOST DE L’OBRA

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus i als amidaments resultants, i
tenint en compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material del present projecte
constructiu per a la implantació de la fase V de la Nova Xarxa de Bus, sub-fase 5.2 resulta:


Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de 869.600,06 € (vuit-cents
seixanta-nou mil sis-cents euros amb sis cèntims)



El Pressupost d’Execució Material, afegides les Despeses Generals (13%) i el
Benefici industrial (6%), puja a la quantitat de 1.034.824,07€ (un milió trenta-quatre
mil vuit-cents vint-i-quatre euros amb set cèntims)



El Pressupost d’Execució per Contracte, amb l’impost de valor afegit (21%), puja a la
quantitat de 1.252.137,12€ (un milió dos-cents cinquanta-dos mil cent trenta-set
euros amb dotze cèntims)



El pressupost per a Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de
1.252.137,12€ (un milió dos-cents cinquanta-dos mil cent trenta-set euros amb dotze
cèntims)

o Maquinaria i mitjans auxiliars (en hores).
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.

Revisió de Preus

Es certificaran els treballs realitzats a preus unitaris.

En l’annex núm.8 – Pressupost per al Coneixement de l’Administració s’inclou el
desglossat d’imports i lots en que es divideixen les actuacions previstes per l’execució de les
obres corresponents al present projecte.
En el document núm.4 – Pressupost s’inclouen els amidaments, quadres de preus,
pressupost i estadística de partides de les actuacions previstes per l’execució de les obres
corresponents al present projecte.

Pressupost del Lot 1 de la fase V de la Nova Xarxa de Bus sub-fase 5.2:

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració del Lot 1 de de la fase V de la Nova
Xarxa de Bus sub-fase 5.2 ascendeix a 335.228,14€ (tres-cents trenta-cinc mil dos-cents
vint-i-vuit euros amb catorze cèntims).
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL

232.813,49
30.265,75
13.968,81
Subtotal 277.048,05
21 % IVA
58.180,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 1
335.228,14
EXPROPIACIONS
0,00
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO LOT 1
335.228,14

Pressupost del Lot 2 de la fase V de la Nova Xarxa de Bus sub-fase 5.2:

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració del Lot 2 de de la fase V de la Nova
Xarxa de Bus sub-fase 5.2 ascendeix a 290.902,71€ (dos-cents noranta mil nou-cents dos
euros amb setanta-un cèntims).
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL

202.029,80
26.263,87
12.121,79
Subtotal 240.415,46
21 % IVA
50.487,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 2
290.902,71
EXPROPIACIONS
0,00
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO LOT 2
290.902,71

Pressupost del Lot 4 de la fase V de la Nova Xarxa de Bus sub-fase 5.2:

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració del Lot 4 de de la fase V de la Nova
Xarxa de Bus sub-fase 5.2 ascendeix a 320.456,59€ (tres-cents vint mil quatre-cents
cinquanta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims).
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 4
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL

222.554,75
28.932,12
13.353,29
Subtotal 264.840,16
21 % IVA
55.616,43
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 4
320.456,59
EXPROPIACIONS
0,00
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO LOT 4
320.456,59

19.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, i dels articles 54 i 55 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic, i del Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a
la licitació de l’execució d’aquestes obres.
La classificació necessària per poder accedir a l’execució de les obres descrites en el present
projecte tenint en compte el pressupost dividit en lots, és la següent,

Pressupost del Lot 3 de la fase V de la Nova Xarxa de Bus sub-fase 5.2:

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració del Lot 3 de de la fase V de la Nova
Xarxa de Bus sub-fase 5.2 ascendeix a 305.549,68€ (tres-cents cinc mil cinc-cents
quaranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims).
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 3
13 % DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL

212.202,02
27.586,26
12.732,12
Subtotal 252.520,40
21 % IVA
53.029,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE LOT 3
305.549,68
EXPROPIACIONS
0,00
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO LOT 3
305.549,68

LOT1, LOT 2, LOT3 i LOT4
Grup:
Subgrup:
Categoria
Actual:

20.

G. Vials i pistes
6. Obres vials sense qualificació específica
2 (si la seva quantia és superior a 150.000 euros i igual o inferior a
360.000 euros)

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Al Plec de Condicions Tècniques Generals s’especifiquen les obligacions i especificacions de
personal i tècniques que ha de complir del contractista. Com a resum cal destacar:
Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció
de l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.
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Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses
corresponents.
Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l’Administració competent.
Subministrar i col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l’obra i de desviament de
trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
Responsabilitzar-se de que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast
tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb la presa de
terra segons instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del reial Decret 842/2002, de 2
d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions
posteriors.
Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
Elaborar el Projecte d’Obra Executada o “As Built”.
Durant el termini de garantia, el contractista estarà obligat a responsabilitzar-se, al seu càrrec,
de la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les especies vegetals i
els arbres en cas que estiguessin inclosos a l’obra.

En l’annex núm.6 – Gestió de Residus s’inclou l’estudi generat per l’execució de les obres
corresponents al present projecte.

22.

En compliment del Decret d’Alcaldia de 10 de novembre de 2009 caldrà desenvolupar un Pla
d’Ambientalització de les obres, i caldrà adoptar les mesures oportunes per a l’estricte
compliment de la legislació mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que
sigui d’aplicació al treball realitzat.
Aniran a càrrec del contractista totes les despeses corresponents per la confecció del Pla
d’Ambientalització i aplicació d’aquest durant l’execució de les actuacions.
Es valorarà que l’Adjudicatari disposi d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra
de la contracta, certificat ISO14001 ó EMAS, integrant-hi els aspectes mediambientals més
significatius de l’obra i els requisits legals d’aquest.
L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat.
Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a
l’Adjudicatari, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció greu i la
reincidència es considerarà falta molt greu.
En l’annex núm.7 – Pla d’Ambientalització s’inclou l’estudi generat per l’execució de les
obres corresponents al present projecte.

23.
21.

GESTIO DE RESIDUS

En compliment d’allò especificat en el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat el corresponent
Estudi de Gestió de Residus que s’adjunta al present projecte.
Les partides d’obra per la Gestió de Residus puja a la quantitat de cinquanta-set mil cint trentaquatre euros amb vuitanta-vull cèntims (57.134,88 €) i estan considerades dins del pressupost
d’obra amb el seu amidament i preu unitari, quedant repartit en les diversos lots en que s’ha
dividit el projecte.

PLA D’AMBIENTALITZACIO

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA.

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1
de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una
obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja
que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de
juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.
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24.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

El present projecte consta dels quatre documents següents:
Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXES

25.

CONCLUSIO.

El present projecte redactat es considera apte per a la seva tramitació i es passa a
l’Administració per la seva aprovació si s’escau.

ANNEX NÚM. 1 – TAULA D’ACTUACIONS.
ANNEX NÚM. 2 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
ANNEX NÚM. 3 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

Barcelona, març de 2018.
Els enginyers Autors del Projecte,

ANNEX NÚM. 4 - PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS.
ANNEX NUM. 5 - PLA DE CONTROL DE QUALITAT.
ANNEX NUM. 6 - GESTIÓ DE RESIDUS.
ANNEX NUM. 7 - PLA D’AMBIENTALITZACIÓ.
ANNEX NUM. 8 - PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.

Sergi Solera Armengol
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera i Miserachs
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL

ANNEX NUM. 9 - NORMATIVA APLICABLE.
Document núm. 2. PLÀNOLS
Document núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Document núm. 4. PRESSUPOST
AMIDAMENTS
ESTADISTICA DE PARTIDES
QUADRE DE PREUS Nº1
QUADRE DE PREUS Nº2
PRESSUPOST PARCIAL
RESUM DE PRESSUPOST
PRESSUPOST GENERAL
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ÍNDEX ANNEX 1 – TAULA D’ACTUACIONS

1.1 - INTRODUCCIO. ..................................................................................................................1
1.2 – TAULA RESUM. .................................................................................................................2
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ANNEX 1 – TAULA D’ACTUACIONS
3656N, 3657N, 3658N, 3659N

ANNEX DE TAULA D’ACTUACIONS
1.1 - INTRODUCCIO.
El projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la Nova Xarxa de Bus, engloba
actuacions als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona. Les actuacions incloses en aquest annex
són les previstes pels operadors municipals a la data de redacció del present projecte; les
seves localitzacions, els treballs previstos i detalls es recullen en el Doc. Num.2 – Plànols i es
valoren en el Doc. Núm.4 – Pressupost, per la implantació de les noves línies de bus H-2, V-1,
V-19, V-23, V-25, 112 i 133, així com modificacions en línies 60, 54, H8, H10, V15, 39, 55, 22,
V17, 6, 39, 47, 185, 92, 192 i 45 corresponent a la sub-fase 5.2 .

10 Sant Martí

61A, 61N, 220A, 301A, 341A, 342, 567A,
1191A, 1630N, 1908N, 1908A, 2464A, 2464N,
2721A, 2723A, 2723N, 2730A, 2731A, 2737A,
2738A, 2740A, 2742A, 2742N, 2743A, 2744A,
2745A, 2772A, 3050A, 3190A, 3258N, 3371N,
3451A, 3454A, 3605N, 3606N, 3607N, 3608N,
3609N, 3610N, 3611N, 3613N, 3614N, 3615N,
3616N, 3617N, 3618N, 3625N, 3626N, 3627N,
3628N, 3629N, 3630N

52

TOTAL PARADES

127

V23, V25, H16

Es consideren actuacions en 127 parades queden resumides amb el codi de parada i
desglossades per districtes segons la taula següent:
Districte

Codi parada

Núm

Línia

També es consideren actuacions en calçada consistint principalment en l’adequació de la
calçada de la xarxa viària dels carrers per on circularan les noves línies de bus, considerant
actuacions en 28 trams de carrer segons el llistat següent:

HOSPITALET

3647N, 3648N, 3650N, 3651N

4

V1

01 Ciutat Vella

1787A

1

V23

Carrer Jaume Vicens i Vives (entre Amaya i Av. Icària)

02 Eixample

62A, 3623N, 3624N

3

V23

Carrer Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

03 SantsMontjuic

3643N, 3644N

2

H10

04 Les Corts

1904A, 3511A, 3512A, 3513A, 3646N, 3649N,
3662N

05 Sarrià-Sant
Gervasi

73, 196, 1358, 1509A, 1509N, 2892, 2893,
3189A, 3189N, 3452A, 3474, 3636N, 3640N,

13

06 Gràcia

942A, 1104A, 3235A

3

07 HortaGuinardó

402N, 652A, 652N, 1300A, 1410N, 2227A,
2232A, 2746A, 2748A, 3215A, 3216A, 3270,
3559A, 3619N, 3620N, 3621N, 3631N, 3632N,
3633N, 3635N, 3637N, 3638

22

08 Nou Barris

370A, 370N, 3634N, 3639N

4

V25

09 Sant Andreu

873A, 873N, 1351A, 1351N, 1886A, 1944A,
3308A, 3385, 3420A, 3420N, 3612N, 3642N,

16

V25, 133, H6, H8

Carrer de la Independència (entre Av. Meridiana i València i entre Industria i Pare Claret)
Carrer Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanovas)
7

V1, H8, 54

Carrer Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)
Carrer Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

H2, V19, V15
V19

Carrer Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)
Carrer Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Ronda Litoral)
Av. Can Marcet (entre Arquitecte Moragas i Pg de la Vall d’Hebron)

H2, V23, V25

Gir Passeig Maragall – Navas de Tolosa
Carrer Navas de Tolosa (entre Olesa i St. Antoni Maria Claret)
Carrer Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)
Carrer Trinxant (entre Av. Meridiana i Degà Bahí i entre Ruiz de Padrón i Coll i Vehí)
Cruïlla Trinxant - Ripollès

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
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ANNEX 1 – TAULA D’ACTUACIONS
Avinguda Meridiana (entre Aragó i Independència)
Carrer Josep Garí
Avinguda Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)
Passeig Sant Gervasi (entre Carywinckel i Alfonso Comín)
Ronda Guinardó (davant número 38)
Praga (entre Alfons el Savi i Camèlies)
Praga – Av. de la Mare de Déu de Montserrat (moure contenidors)
Plaça de Sants
Travessera de les Corts (entre Arístides Maillol i Vallespir)
Arístides Maillol (entre Travessera de les Corts i Gàllego)
Gir Passeig Valldaura – Fabra i Puig
Gir Passeig Maragall – Petrarca
Riera Blanca (entre carrer de Sants i Munné)
C/Malats, 120

La relació d’actuacions presentada no és tancada ja que pot tenir variacions degut a
modificacions en el tipus o extensió de les actuacions, incorporació de noves parades o
eliminació de parades no previstes inicialment.

1.2 – TAULA RESUM.
S’adjunta a continuació la taula resum de les actuacions, separades per lots tenint en compte
els diversos camps de llegenda com:





Línia de bus
Codi de parada
Ubicació de parada
Actuació

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
2

CLEAR CHANNEL

Lot

4

Visita

1 (24gen18)

Nova Línia

V25

Codi

3605

Adreça postal

Carmen Amaya, 2

Districte

Sant Martí

Nova/Anul.la
Tipologia actuació
ció/Existent

Nova

Marquesina

Marquesina
col/ret

Col·locació

Model

Pal·li

Plataforma
col/ret

-

ACEFAT
Mòduls
unitats

-

PIU

Senyals verticals

Encaminador

Contenidors

Altres

Parcs i jardins

Fitxer DWG

2 Pmotos nous

nou
encaminament
4,85 x 1,2 pav.
granat

2 a desplaçar

Nova línia groga i nou gual

2 proteccions
arbres

V25-3605-NA.dwg

si

2 Pmotos nous i 2
Pbus per retirar

retirar encam.
cautxú 2,8 x 1,2
nou encam. de
peces 40x60
2,9 x 1,2

recreixer vorera 19m (enderroc
vorada i pav llambordins existent i
construcció nova vorada i rigola.
Pavimentar amb peces 60x40cm.
2 proteccions
Retirar picto minusvàlids. Pintar
arbres per retirar
aparcament 20m després
recreixement vorera. Reparar
vorera 2m2 i 4m2 aprox. Amb
peces 40x60. Retirar pal parada
existent. Intercanviador

-

WC

Fanal

Quadre E Quadre S

Altres conx

Núm petició ACEFAT

PMR

-

H6-0342-NE.dwg

4

1 (24gen18)

H16

342

Carmen Amaya, 69

Sant Martí

Adequació

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

1 (24gen18)

V25

3606

Carmen Amaya / Llacuna

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

6

si

2 Pmotos nous, 1
desplaçat

nou
encaminament
pav granat5 x
1,2

Fresar pintura aparcament 23m i
pintar 5 aparcament motos abans
plataformes

4

1 (24gen18)

V25

3607

Carrer Llacuna, 2-10

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

si

2 Pmotos nous i 2
Pbus a traslladar

nou
encaminament
panot estriat
2,5 x 1,2

Allargar linia groga fins pas de
vianants. Fresar pintura 6 places
zona verda. On marquesina
existent fresar una plaça zona
verda. Intercanviador.

1 protecció
arbre

V25-3607-NA.dwg

4

1 (24gen18)

V25

3608

Carrer Llacuna, 42,44

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

si

nou
2 Pbus nous, 1
encaminament
Pmotos nou i un
panot estriat
senyal zona blava
2,4 x 1,2

Fresar 3 places zona blava, 3
contenidors i 2 motos. Després
nova ubicació contenidors 4
motos.

2 proteccions
arbres

V25-3608-NA.dwg

4

1 (24gen18)

V25

3258

Carrer Llacuna, 82-84

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

4

1 (24gen18)

V25

3609

Carrer Llacuna,114-116

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

4

1 (24gen18)

V25

2742

Carrer Independència, 19-21

Sant Martí

Nova
Provisional

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

1 (24gen18)

V25

2742

Av. Meridiana, 82-86

Sant Martí

Anul·lada

Marquesina

Retirar

4

1 (24gen18)

V25

3614

Carrer Independència - Plaça Glòries

Sant Martí

Nova
Provisional

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

1 (24gen18)

V25

3615

Carrer de Roc Boronat, 123

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

si

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
3,2 x 1,2

4

1 (24gen18)

V25

3616

Carrer de Roc Boronat, 87

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

si

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,3 x 1,2

4

1 (24gen18)

V25

3617

Carrer de Roc Boronat, 44-50

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
1,9 x 1,2

4

2 (1feb18)

V23

3630

Carrer Jaume Vicens i Vives, 6

Sant Martí

Adequació

Marquesina

Mantenir

4

2 (1feb18)

V23

1630

Carrer Badajoz, 40-42

Sant Martí

Nova

Pal

Col·locació

4

2 (1feb18)

V23

2723

Carrer Badajoz, 88

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

4

2 (1feb18)

V23

2723

Carrer Badajoz, 66-72

Sant Martí

Anul·lada

Pal fix

Retirar

4

2 (1feb18)

V23

2464

Carrer Badajoz, 145

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

4

SV

V23

2464

Carrer Badajoz, 145

Sant Martí

Anul·lada

Marquesina

Retirar

4

2 (1feb18)

V23

3371

Carrer Badajoz, 176-184

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

2 (1feb18)

V23

61

Carrer Independència, 240

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

2 (1feb18)

V23

61

Carrer Independència, 236

Sant Martí

Anul·lada

Pal i marquesina

Retirar

Pal·li

2 Pbus a retirar

4

2 (1feb18)

V23

62

Carrer dos de maig, 227

Sant Martí

Anul·lada

Marquesina

Retirar

Pal·li

2 Pbus a retirar.
12senyal zona
blava nou

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 5,2 x 1,2

4

2 (1feb18)

V23

3618

Carrer Independència, 392

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,7 x 1,2

si

3 a desplaçar

V25-3606-NA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
4,5 x 1,2

Desplaçar panell obra. Fresar 3
places zona verda. Posar zebrejat
amb 2 agulles bici

1 protecció
arbre

V25-3258-NA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,5 x 1,2

Desplaçar aparcabicis. Eliminar
tres places zona verda. Pintar
motos. Intercanviador H14.

1 protecció
arbre

V25-3609-NA.dwg

2 Pmotos nous i 2
Pbusa traslladar

nou
encaminament
panot estriat
4,4 x 1,2

Desplaçar panell informàtic. Fresar
fletxa groga i pintar carril bus groc.

2 proteccions
arbres

V25-2742-NA.dwg

2 Pbus a retirar. 1
senyal nou àrea
verda

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 3,8 x 1,2

Pintar 4 places àrea verda

V25-2742-AA.dwg

nou
encaminament
panot estriat
2,4 x 1,2

V25-3614-NA.dwg

Fresar pintura aparcament motos.
Intercanviador. Eliminar sentit
ascendent catifa verda. Treure
topos blaus des de Tànger fins a
Pere IV

1 protecció
arbre

V25-3615-NA.dwg

3 a eliminar

Fresar pintura aparcament motos.
Fresar pintura contenidors. Pintar
motos després de plataformes.
Intercanviador.

1 protecció
arbre

V25-3616-NA.dwg

3 a desplaçar

Fresar pintura contenidors. Refer
vorera malmesa 3,5x1,2m. Fresar
ieliminar 3 places zona verda i
pintar 3 contenidors i 1 moto

1 protecció
arbre. Dos
escocells nous.

V25-3617-NA.dwg

nou
encaminament
Peces 60x40
grises 5 x 1,2

Col·locació

nou
2 Pmotos nous i un
encaminament
senyal zona verda a
panot estriat
traslladar a fanal
1,6 x 1,2

4

2 Pbus nous 2
Pmotos nous

Pal·li

2 Pbus a retirar

2 Pbus nous 2
Pmotos nous

Pal·li

Retirar

4

8888 JXP reubicar a
xamfrà

nou
encaminament
panot estriat
2,1 x 1,2

V23-3630-NE.dwg

Fresar i elminar 3 places zona
verda i pintar motos després
plataforma

Marcar àmbit parada amb linia
groga i dues linies detenció
8+12+5

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,9 x 1,2
nou
encaminament
panot estriat
2,4 x 1,2
substituïr
encam existent
panot estriat
per panot 4,8 x
1,2

V23-1630-NA.dwg

Retirar
tancament i
vegetació
d'escocell i
afegir protecció

V23-2723-NA.dwg

V23-2723-AA.dwg

1 protecció
arbre

V23-2464-NA.dwg

V23-2464-AA.dwg

2 Pbus nous 2
Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat 2
x 1,2

Marcar àmbit parada amb linia
groga i dues linies detenció
8+12+5. Desplaçar banc existent a
nova ubicació per definir

1 protecció
arbre

V23-3371-NA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,2 x 1,2

Traslladar aparcabicis i senyal
corresponent a nova ubicació.
Fresar pintura tot cordó i pintar
carril bus en primera posició

1 protecció
arbre

V23-0061-NA.dwg

V23-0061-AA.dwg

pintar 5 places zona blava i fresar
pintura àmbit parada bus

V23-0062-AA.dwg

retirar una
protecció i
substituïr-ne una
altra

V23-3618-NA.dwg

1

2 (1feb18)

V23

3638

Carrer de Cartagena, 369

Horta Guinardó

Adequació /
nova

Pal / Pal solar

1

2 (1feb18)

V23

3270

Carrer de Cartagena, 321

Horta Guinardó

Adequació

Pal

4

3 (2feb18)

V23

3623

Carrer Castillejos, 219

Eixample

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

3 (2feb18)

V23

3624

Carrer Castillejos, 173

Eixample

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

4

3 (2feb18)

V23

3625

Carrer Pamplona, 112-114

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Col·locació

4

4

3 (2feb18)

V23

3626

Carrer Pamplona, 81

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

4

3 (2feb18)

V23

3627

Carrer Pamplona, 31

Sant Martí

Adequació

Marquesina

Retirar / Col·locar

Retirar

5

Mantenir

4

2 Pbus nous 2
Pmotos nous

Retirtar

4

3 (2feb18)

V23

3628

Carrer de l'Arquitecte Sert, 16

Sant Martí

Nova

Pal

Col·locació

4

3 (2feb18)

V23

3629

Passeig Marítim Nova Icària, 79

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

4

3 (2feb18)

N6, N8, N28

301

Passeig Marítim Nova Icària, 71

Sant Martí

Anul·lada

Marquesina

Retirar

2 Pmotos nous

Col·locació

nou
encaminament
panot estriat
4,6 x 1,2

1 protecció
arbre en
escocell que
actualment no
té arbre

V23-106163-NE.dwg

encaminament
existent de
panot estriat
5,9 x 1,2 a
retallar 0,6 m

1 protecció
arbre

V23-3270-NE.dwg

nou
encaminament
panot estriat
2,5 x 1,2

1 protecció
arbre i retirar un
arbre

V23-3623-NA.dwg

Fresar pintura 5 places zona verda
i ampliar motos fins plataforma. 2
places motos entre pas vianants i
plataforma

1 protecció
arbre. Podar
arbres limit
vorera.

V23-3624-NA.dwg

Fresar pintura cordo
estacionament

1 protecció
arbre

V23-3625-NA.dwg

nou
2 Pmotos nous i un
encaminament
senyal zona verda a
panot estriat
traslladar
1,8 x 1,2

si

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,4 x 1,2

2 Pbus nous 2
Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,6 x 1,2

3 a desplaçar

V23-3626-NA.dwg

1

encaminament
existent de
panot estriat
3,9 x 1,2 m a
retalar 0,6m

4

2 Pmotos nous

nou
encaminament
(0,9m panot
estriat + 2,1m
resina i doble
component
SICADUR o
equivalent +
5,2m panot
estriat)

Fresar 3 places zona verda per
col·locació plataforma. Pintar dos
places motos entre gual i
plataforma. Fresar zona verda i
pintar zona blava

2 Pmotos nous I
2senyals a
desplaçar

nou
encaminament
panot estriat
3,2 x 1,2

Enderrocar encintat, rigola i
vorada existent i recreixer vorera
16m (nova rigola 30cm i nova
vorada). Desplaçar càrrega i
descàrrega a final zona blava

Pal·li

retirar una
protecció arbre

V23-3627-NE.dwg

1 protecció
arbre

V23-3628-NA.dwg

V23-3629-NA.dwg

2 Pbus a retirar

V23-0301-AA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
de panot
estriat 1,6 x 1,2

desplaçar aparcabicis

V23-3620-NA.dwg

1

4 (7feb18)

V23

3620 - terminal

Av. De can marcet / Pg vall d'hebron

Horta Guinardó

Nova

Marquesina

Col·locació

1

4 (7feb18)

V23

3621

Av. L'estatut de catalunya, 43-65

Horta Guinardó

Nova

Pal solar

Col·locació

Col·locació

4

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
2,2 x 1,2

Refer vorera panot 33m2 aprox.
Nou mobiliari urbà: 4 cadires
model Liviano de Santa&Cole i un
banc.

V23-3621-NA.dwg

1

4 (7feb18)

V23

3619

Av. De can marcet, 14

Horta Guinardó

Nova

Pal

Col·locació

Col·locació

Zicla 12m

2 Pmotos nous i 2
senyals bici nous

nou
encaminament
Panot estriat
6,2 x 1,2

Reubicar aparcabicis. Eliminar 3
places motos. 6 pilons vermells per
separar carril bici i plataforma.
Barana a la plataforma.

V23-3619-NA.dwg

substituïr
encaminament
Existent en "S"
(1x3,6x3,8m)
per lloses
granítiques de
0,4x1m a
l'encintat i
panot a la
resta

On actualment hi ha la
plataforma pintar 3 places de
zona blava i a continuació 2
places de motos. Reparar encintat
lloses granítiques 0,4x1m

V25-0652-AA.dwg

nou
encaminament
Panot estriat
3,4 x 1,2

Eliminar 3 places zona blava i
pintar dos places motos.

V25-0652-NA.dwg

substituïr
encaminament
Existent de
panot estriat
5+1 x 1,2 per
lloses
granítiques de
0,4x1m a
l'encintat i
panot a la
resta

Reparar encintat i paviment de
panot on actualment hi ha la
parada

V25-0370-AA.dwg

Desplaçar banc

3

4 (7feb18)

V25

652

Pg Maragall, 248

Horta Guinardó

Anul·lada

Marquesina

Retirar

3

4 (7feb18)

V25

652

Pg Maragall, 277

Horta Guinardó

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

Pal·li

col

Retirtar

5

Col·locació

4

2 Pmotos nous

3

4 (7feb18)

V25

370

Pg Maragall, 260

Nou barris

Anul·lada

Marquesina

Retirar

3

4 (7feb18)

V25

370

Pg Maragall, 230-234

Nou barris

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
2,7 x 1,2

3

4 (7feb18)

V25

3612

Carrer de Navas de Tolosa, 393-397

Sant andreu

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous i 2
Pbus nous

nou
encaminament
Panot estriat
1,4 x 1,2

3

4 (7feb18)

V25

3611

Carrer Trinxant, 116

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
2,5 x 1,2

3

4 (7feb18)

V25

3610

Carrer Trinxant, 46-44

Sant Martí

Nova

Pal

Col·locació

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
1,3 x 1,2

3

4 (7feb18)

V25

1908

Av. Meridiana, 185

Sant Martí

Nova

Marquesina

Col·locació

3

4 (7feb18)

V25

1908

Av. Meridiana, 185

Sant Martí

Anul·lada

Marquesina

Retirar

4

4 (7feb18)

V25

3613

Av. Meridiana, 117

Sant Martí

Nova

Pal

Col·locació

Col·locació

4

nou
encaminament
Panot estriat
4,4 x 1,2

Pal·li

4

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
1,7 x 1,2

V25-0370-NA.dwg

1 proteccio
arbre

V25-03612-NA.dwg

Elimnar 2 places zona verda i fresar
pintura

V25-03611-NA.dwg

V25-03610-NA.dwg

Eliminar carril bici existent i pintar
nou. Eliminar gual existent.

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,5 x 1,2

Col·locació

1 proteccio
arbre

1 proteccio
arbre

V25-1908-NA.dwg

V25-1908-AA.dwg

Desplaçar uns metres els
contenidors, eliminar zona verda
en bateria i pintar cordó. Davant
plataformes 4,5m motos

V25-3613-NA.dwg

2

5 (14feb18)

H2

73

Josep Garí, 9

Sarrià - Sant
Gervasi

Adequacio

Marquesina

Adequació

Pal·li

2 Pmotos nous

encaminament
existent de
panot estriat
4,9 x 1,2 a
retallar

2

5 (14feb18)

H2

3189

Isaac Newton, 40 / Av. Tibidabo

Sarrià - Sant
Gervasi

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
1,6 x 1,2

2

5 (14feb18)

H2

3189

Isaac Newton, 40 / Av. Tibidabo

Sarrià - Sant
Gervasi

Anul·lada

Pal fix

Retirar

2

5 (14feb18)

V19

3636 - terminal

Josep Garí, 5

Sarrià - Sant
Gervasi

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,3 x 1,2

2

5 (14feb18)

V19

1509

Av República Argentina, 187

Sarrià - Sant
Gervasi

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,4 x 1,2

2

5 (14feb18)

V19

1509

Av República Argentina, 187

Sarrià - Sant
Gervasi

Anulada

Pal fix

Retirar

2

5 (14feb18)

V19

3637

Ronda Guinardó, 26

Horta Guinardó

Nova

Pal solar

Col·locació

2

5 (14feb18)

V19

1104

Sardenya, 561-563

Horta Guinardó

Adequacio

Pal fix / pal solar

Retirar / Col·locar

2

5 (14feb18)

V19

3235

Sardenya / Rda Guinardó

Horta Guinardó

Anul·lada

Marquesina

Retirar

2

5 (14feb18)

V15

3640 - terminal

Josep Garí, 3

Sarrià - Sant
Gervasi

Nova

Marquesina

Col·locació

2

SV

V15

1358

Av. Tibidabo, 27

Sarrià - Sant
Gervasi

Adequacio

Pal fix /
marquesina

Retirar / Col·locar

2

SV

V15

3474

Av. Tibidabo, 1-3

Sarrià - Sant
Gervasi

Adeqüació

pal fix / pal solar

Retirar / Col·locar

Adeqüació

pal fix /
marquesina

V19_1509_NA.dwg

Substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 1,6 x 1,2

2 Pmotos nous, 1
ceda nou

V19_1509_AA.dwg

nou
encaminament
panot estriat 4
x 1,2

Eliminar i pintar nova senyalització
horitzontal

2 proteccions
abre

nou
2 Pbus existents i 2 encaminament
Pmotos nous
panot estriat
2,9 x 1,2

Mantenir

V19_1104_NE.dwg

reparar paviment

Pal·li

Pal·li

col

Pal·li

V19_3637_NA.dwg

V19_3235_AA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
2,5 x 1,2

2 Pbus existents a
desplaçar

nou
encaminament
panot estriat
2,8 x 1,2 i
substituir
encam existent
panot estraiat
per panot 5 x
1,2

V15_1358_NE.dwg

encaminament
panot estriat
existent 5,1 x
1,2 a retallar
0,6m

V19_3474+2892_NE

2 proteccio
arbre

V15_3640_NA.dwg

1 protecció
escocell

H6_1351_NA.dwg

Reubicar Pbus
existent

substituïr
encaminament
existent de
panot estriat
7,2x 1,2 per
paviment com
l'existent

1 protecció
escocell a
retirar

H6_1351_NA.dwg

substituir
encaminament
existent panot
estriat 11,2 x 1,2
per panot
(9,9m) i peces
formigó (2m)

1 protecció
escocell a
retirar

H6_1886_AA.dwg

5 (14feb18)

V23

3631

Cartagena, 378

orta - Guinard

Existent

Pal fix / pal solar

Retirar / Col·locar

3

SV

H6

1351

Rovira i Virgili, 3-17

Sant andreu

Nova

Marquesina

Col·locació

Marquesina

desplaçar dues cadires a nova
ubicació

Nou
encaminament
panot estriat
4,6 x 1,2

1

Anul.lada

3 a desplaçar

V19_3636_NA.dwg

Reubicar Pbus
existent

Av. Tibidabo, 5-7

Sant andreu

2 proteccio
arbre

nou
encaminament
Panot estriat
2,9 x 1,2

2892

Rovira i Virgili, 3-17

H2_3189_NA.dwg

4 existents

V15

1351

substituïr
encaminament
Existent de
panot estriat
3,7 x 1,2 per
panot

Retirar / Col·locar

SV

H6

H2_3189_NA.dwg

encaminament
panot estriat
existent 5,1 x
1,2 a eliminar /
nou encam
panot estriat 3
x 1,2

2

SV

Reparar tram de vorera en mal
estat

retirar 1 Pbus i
desplaçar 1 Pbus

Sarrià - Sant
Gervasi

3

H2_0073_NE.dwg

Retirar

pal·li

pal·li

Pali

-

-

-

SI

eliminar poste fusta, eliminar
reserva hotel

V19_3474+2892_NE

V23_3631_NE.dwg

3

SV

H6

1886

Av. Meridiana, 382

Sant Andreu

Anul.lada

Marquesina

Retirar

3

SV

H6

873

Pg. Fabra i puig, 6-8

Sant Andreu

Anul.lada

Pal fix

Retirar

2 Pbus a retirar i un
zona verda nou

substituïr
encaminament
existent de
panot estriat 3
x 1,2 per panot

pintar àrea verda

1 protecció
escocell a
retirar

H6_0873_AA.dwg

3

SV

H6

873

Pg. Fabra i puig, 6-8

Sant Andreu

Nova

Pal fix

Col·locació

2 Pbus nous

nou
encaminament
panot estriat
2,8 x 1,2

Eliminar DUM i zona blava. pintar
motos i Dum

1 proteccio
arbre

H6_0873_NA.dwg

2

6 (19feb18)

H8

3649

Travessera les Corts, 62

Les corts

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

2 Pmotos nous

nou
encaminament
Panot estriat
10,2 x 1,2

Pintar graella. Pintar linia de
continuacio carril bus

1 protecció arbre

H8_3649_NA.dwg

1

6 (19feb18)

V1

3662

Aristides Maillol, 2-4

Les corts

Existent

Marquesina

Retirar /
Col·locació

Pal·li

nou
2 Pbus nous nous i 2 encaminament
panot estriat
Pmotos nous
3,2 x 1,2

Eliminar una plaça zona verda.
Reparar tram paviment en mal
estat i refer rigola i vorada

canviar 1
protecció arbre
en mal estat

V1_3662_NA.dwg

2

6 (19feb18)

V1

3646

Av. Esplugues, 42-44

Les corts

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

nou
2 Pbus nous nous i 2 encaminament
panot estriat
Pmotos nous
8,1 x 1,2

Reubicar aparcament. Retirar dos
bancs existents.

Enderrocar
parterre i refer
vorera.
Manternir
palmeres i fer 3

V1_3646_NA.dwg

3

6 (19feb18)

H10

3644

Plaça de Sants, 1-3

Sants Montjuïc

Nova

Marquesina

Col·locació

Pal·li

3

6 (19feb18)

H10

3643

Pg de Sant Antoni, 49-51

Sants Montjuïc

Nova

Pal fix

Col·locació

col

2 Pmotos nous

4 a desplaçar

nou encam
inamentpanot
estriat 1,4 x 1,2

H10_3644_NA.dwg

nou
encaminament
panot estriat
1,6 x 1,2

H10_3643_NA.dwg

3

6 (19feb18)

H8

3642 - terminal

plaça de Fra Juniper Serra

Sant andreu

Nova

marquesina

col·locació

3

6 (19feb18)

H2

3639

Petrarca, 57

Horta Guinardó

Nova

Pal solar

Col·locació

1

7 (22feb18)

V1

3651

Riera blanca, 176

Sants Montjuïc

Nova

pal fix

Col·locació

1

7 (22feb18)

V1

3650

Riera blanca, 138

Sants Montjuïc

Nova

pal fix

Col·locació

1

7 (22feb18)

V1

3648

Riera blanca, 102

Sants Montjuïc

Nova

pal fix

Col·locació

1

7 (22feb18)

V1

3647

Riera blanca, 24-38

Sants Montjuïc

Nova

pal fix

Col·locació

3

8 (01març18)

133

3656

Carrer de Sant Adrià / Carrer Ciutat d'Asunció

San Andreu

Nova

marquesina

Col·locació

3

8 (01març18)

133

3385

Carrer de Sant Adrià, 45

San Andreu

Adequació

marquesina

3

8 (01març18)

133

3657

Carrer Malats, 57-59

San Andreu

nova

pal fix

3

8 (01març18)

133

3658

Carrer Malats, 17-19

San Andreu

nova

pal fix

Pal·li

1 a reubicar

Col·locació

Col·locació

Col·locació

Col·locació

3

8 (01març18)

133

3659

Carrer Tucuman, 20

San Andreu

nova

pal fix

Col·locació

2

FASE V1

H2

196

General Vives, 9-11

Sarrià-Sant
Gervasi

Anul·lada

marquesina

retirar

1

FASE V1

H2

402_N

Dante alighieri, 43-45

HortaGuinardó

Nova
(actuació)

pal fix

Col·locació

1

FASE V1

H2

1410_N

Dante alighieri, 79-81

HortaGuinardó

Nova
(actuació)

marquesina

Col·locació

Pal·li

3

FASE V1

H2

3634

Petrarca, 1-7

HortaGuinardó

Nova
(actuació)

marquesina

Col·locació

Pal·li

FASE V1

H2

3632

Tajo, 2-4

HortaGuinardó

Nova
(actuació)

marquesina

col·locar

1

FASE V1

H2

3633

Llobregós, 76-88

HortaGuinardó

Nova
(actuació)

pal fix

col·locar

4

SV

V23

220

Independència 338

Eixample

Anul·lada

marquesina

retirar

4

SV

V25

341

Aragó, 604-606

Sant Martí

Anul·lada

Pal fix

retirar

4

SV

V25

567

Bilbao, 205

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

2

SV

V25

942

Secretari coloma, 98

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

4

Pal·li

Col·locació

1

col

2

2

2 Pmotos nous i 2
nou
Pbus nous, un a
encaminament
mantenir i un a
panot estriat
desplaçar. 1 cediu
1,9 x 1,2
el pas nou

Arrodonir cantonada vorera
(enderrocar vorera, vorada i rigola
i fer noves). Fresar pintura i pintar
terminal bus. Fresar linia doble
discontinnua i pintar nova doble 1 proteccio arbre
línia continua. Pintar zebrejat
Pintar cediu el pas i fletxa.. Pintar
linia groga i permetre tres places
estacionament.

H8_3642_NA.dwg

nou
2 Pbus nous 2
encaminament
Pmotos nous 1
panot estriat
senyal DUM a retirar
4,1 x 1,2

Refer vorera, vorada i rigola. Banc
a recolocar. Desplaçar dos
semàfors. Pintar pas de vianants.
Fresar pintura zona càrrega i
descàrrega.

H2_3639_NA.dwg

Fresar pintura contenidors. Pintar
línia groga. Pintar contenidors.
Fresar Dum i repintar límit DUM.
Fresar i Repintar PMR. Fresar
1 proteccio arbre
pintura motos. Eliminar
estacionament lliure. Verificar
viabilitat de pintar DUM després
nova ubicació PMR en funció
d'ample de carril.

2 nous (Pbus)

nou
encaminament
panot estriat
7,3 x 1,2

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
4,4 x 1,2

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
3,4 x 1,2

Enderrocar gual vianants i fer
nova vorada i tram vorera. Eliminar
2 places estacionament i pintar 1
1 proteccio arbre
plaça motos. Eliminar pas vianants
i dues línies detenció i pintar doble
línia continua

V1_3648_NA.dwg

2 Pmotos nous i 2
Pbus nous

nou
encaminament
panot estriat
3,6 x 1,2

1 proteccio arbre

V1_3647_NA.dwg

2 Pmotos nous i 2
Pbus nous

nou
encaminament
panot estriat
4,7 x 1,2

Eliminar 3 places d'estaionament
1 proteccio arbre
lliure.

133_3656_NA.dwg

allargar
1 Pbus existent es encaminament
manté i 1 altre Pbus
existent de
existent a traslladar panot estriat
10m
fins a façana
(2,4m)

Pintar linia final àmbit parada i
convertir 10m en 2 places
1 proteccio arbre
d'estacionament lliure. Mantenir
pintura existent àmbit parada.

133_3385_NE.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,2 x 1,2

Fresar i eliminar dues places zona
1 proteccio arbre
verda. Pintar motos.

133_3657_NA.dwg

2 Pmotos nous

nou
encaminament
panot estriat
2,2 x 1,2

Fresar i eliminar DUM fins orella i
pintar motos per 13,6m. Dues
places de motos abans
plataformes.

1 proteccio arbre

133_3658_NA.dwg

2 Pmotos nous i 2
Pbus nous

nou
encaminament
de resines 4,1 x
1,2 enganxat a
paviment
panot estriat
existent

Fresar i eliminar estacionament,
permetre una plaça després pas
de vianants. Dos bancs nous
Santa&Cole.

1 proteccio
arbre i eliminar
escocell rodó
sense arbre

133_3659_NA.dwg

6 a reubicar

desplaçar banc

1 protecció
abre

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,3 x 1,2

Col·locació

2 Pbus nous. 1 A-3a
nou
a desplaçar i 1 A-3a encaminament
nou. Nou senyal
panot estriat
DUM
2,4 x 1,2

2 Pbus nous

pal·li

Pal·li

nou
encaminament
panot estriat
3,8 x 1,2

4

1 a desplaçar

retirar

5

retirar

3

retirar

4

reubicar senyal
àrea verda

V1_3650_NA.dwg

H2-196-AA.dwg

eliminar i actualitzar pintura motos

H2-402-NA.dwg, H2-402NE.dwg

pintar DUM i motos. Fresar Dum i
Motos existent

H2-1410-NA.dwg, H2-1410NE.dwg

nou
encaminament
de panot
estriat 5 x 1,2

nou
2 Pbus a desplaçar,
2 senyals DUM a encaminament
desplaçar. Senyal
de panot
PMR a desplaçar estriat 2,8 x 1,2

V1_3651_NA.dwg

H2-3634-NA-01.dwg, H2-3634NE-01.dwg

Fresar DUM existent, Eliminar dos
places zona blava. Fresar Motos
existent. Fresare PMR existent.
Fresar senyalització hortizontal Bus
existent i senyalització horitzontal
carril existent.. Pintar
estacionament motos. Pintar
DUM. Pintar motos. Pintar PMR.
Pintar nova senyalització
hortizcontal bus i nova
senyalització horitzontal carril.

2 proteccions
escocell

H2-3632-NA.dwg, H2-3632NE.dwg

nou
encaminament
de panot
estriat 4,6 x 1,2

Pintar pas de vianants, línia
detenenció i fletxes. Pintar BUS i
BUS TAXI.

H2-3633-NA.dwg, H2-3633NE.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 5 x 1,2

Pintar 3 places zona verda

V23-0220-AA.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,4 x 1,2

Allargar DUM

V25-0341-AA.dwg

2 Pbus a retirtar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,6 x 1,2

2 Pbus a retirtar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 3 x 1,2

Pintar 4 places zona verda. Fresar 2 proteccions a
línia groga
retirar

Pintar 2 places zona blava

V25-0567-AA.dwg

V19-0942-AA.dwg

4

SV

V25

1191

Bilbao, 237-239

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

2

SV

V25

1300

Pi i Margall, 97

HortaGuinardó

Anul·lada

marquesina

retirar

4

SV

V23

1787

Trelawny, 2

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

1

SV

V23

2227

Lisboa, 16-25

HortaGuinardó

Anul·lada

marquesina

retirar

1

SV

V23

2232

Lisboa, 16-25

HortaGuinardó

Anul·lada

pal fix

retirar

4

SV

V23

2721

Àvila, 101-103

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

4

SV

V23

2730

Àvila, 61-65

Sant Martí

Anul·lada

pal fix

retirar

4

SV

V23

2731

Àvila, 27-41

Sant Martí

Anul·lada

pal fix

retirar

3

SV

V25

2737

Navas Tolosa 289B

Sant Andreu

Anul·lada

marquesina

4

SV

V25

2738

Navas Tolosa 263

Sant Martí

Anul·lada

4

SV

V25

2740

Bilbao, 103

Sant Martí

4

SV

V25

2743

Clot, 170-172

3

SV

V25

2744

3

SV

V25

1

SV

1

2 Pbus a retirtar

retirar

4

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 5,4 x 1,2

Pintar 4 place zona verda. Pintar
motos. Fresar linia groga

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 5,4 x 1,2

Pintar 2 places zona verda i 2
places motos

V19-1300-AA.dwg

Pintar carril bus continua D-41

V23-1787-AA.dwg

2 Pmotos a
mantenir i 1 Pbus a
mantenir

2 proteccions a
retirar

substituïr
encamnament
existent panot
estriat per
panot 3,9 x 1,2

ret

V23-2227-AA.dwg

pintar zebrejat. Fresar línia
discontínua bus. Fresar picto ceda
i fletxa obliqua.

2 Pbus a retirar

V25-1191-AA.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,6 x 1,2

pintar motos

V23-2232-AA.dwg

2 proteccions a
retirar

V23-2721-AA.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,7 x 1,2

V23-2730-AA.dwg

2 Pbus a retirar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,4 x 1,2

V23-2731-AA.dwg

retirar

2 Pbus a retirar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 3,7 x 1,2

V25-2737-AA.dwg

marquesina

retirar

2 Pbus a retirar 2
Pmotos a retirar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,6 x 1,2

V25-2738-AA.dwg

Anul·lada

marquesina

retirar

Sant Martí

Anul·lada

pal fix

retirar

Muntanya, 50

Sant Martí

Anul·lada

pal fix

retirar

2745

Eterna memòria, 4

Sant Marti

Anul·lada

marquesina

retirar

V25

2746

Sant Antoni Maria Claret, 167-171

HortaGuinardó

Anul·lada

pal fix

retirar

SV

V25

2748

Mas Casanovas, 20.-40

HortaGuinardó

Anul·lada

pal fix

retirar

4

SV

V25

2772

Bilbao, 71-75

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

2

SV

V19

2893

Av. Tibidabo, 12

Sarrià-Sant
Gervasi

Anul·lada

marquesina

retirar

3

SV

V25

3050

Indústria, 320

Sant Martí

Anul·lada

marquesina

retirar

4

SV

V23

3190

Pujades, 145-155

Sant Martí

Anul·lada

pal fix

retirar

2

SV

V23

3215

Marina, 372-382

HortaGuinardó

Anul·lada

Marquesina

retirar

2

SV

V23

3216

Alcalde de mòstoles, 34-40

HortaGuinardó

Anul·lada

Marquesina

retirar

3

SV

H8

3308

Sao Paulo, 22

Sant Andreu

Anul·lada

Marquesina

retirar

retirar

4

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,7 x 1,2

2 Pbus a retirar

retirar

2 proteccions a
retirar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,4 x 1,2

3

V25-2740-AA.dwg

Pintar 4 places àrea verda

V25-2743-AA.dwg

Pintar dues places àrea verda

V25-2744-AA.dwg

V25-2745-AA.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,5 x 1,2

2 Pbus a retirar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 3,7 x 1,2

substituïr
2 Pbus a retirar. 2 B23a a reubicar. 1 encaminament
senyal zona verda a existent panot
estriat per
reubicar. Nou
senyal zona blava. panot 4,9 x 1,2

2 Pbus a retirar.
Reubicar A-31

retirar

V25-2746-AA.dwg

Pintar 4 places zona blava i 5m
motos

3 a reubicar

Eliminar i repintar contenidors.
Pintar 3 places DUM. Eliminar Dum i
pintar 4 places zona verda.
Eliminar DUM i pintar 6 places zona
blava. Eliminar zona verda i pintar
4 places DUM

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 3,5 x 1,2

4

3 a reubicar

substituïr
encaminament
Retirar B-11b i
canviar B-11c per B- existent panot
11b nou
estriat per
panot 4,7 x 1,2

V25-2748-AA.dwg

1 protecció a
retirar

V25-2772-AA.dwg

1 protecció a
retirar

V19-2893-AA.dwg

Pintar 2 places zona verda. Pintar
2 places motos. Pintar contenidors

V25-3050-AA.dwg

Pintar 2 places zona verda.Pintar
zebrejat

V23-3190-AA.dwg

V23-3215-AA.dwg

substituïr
2 Pbus a retirar. 1 encaminament
senyal zona verda existent panot
nou
estriat per
panot 4,8 x 1,2

ret

Pintar linia groga. Pintar 4 places
zona verda.

V23-3216-AA.dwg

H8-3308-AA.dwg

4

SV

V23

3451

Ciutat de Granada, 159-161

Sant Martí

Anul·lada

Pal fix

retirar

4

SV

V25

3454

Bilbao, 171-176

Sant Martí

Anul·lada

Pal fix

retirar

1

SV

V25

3559

Mas casanovas SN

HortaGuinardó

Anul·lada

Marquesina

retirar

2

SV

V19

3452

Passeig sant gervsai, 36

Sarrià-Sant
Gervasi

Anul·lada

Pal fix

retirar

3

SV

H4

3420

Sant Adrià SN

Sant andreu

Anul·lada

Marquesina

retirar

2 Pbus a retirar. A3a nou

Pintar motos

V23-3451-AA.dwg

V25-3454-AA.dwg

Pintar 4 places àrea blava. Fresar
senyalització horitzontal existent

1 Pbus a desplaçar

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,8 x 1,2

1 protecció
arbre a retirar

V25-3459-AA.dwg

1 protecció
arbre a retirar

V19-3452-AA.dwg

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 1,3 x 1,2

ret

H4-3420-NA.dwg

3

SV

H4

3420

Sant Adrià SN

Sant andreu

Nova

Marquesina

col·locació

col

1 Pbus nou- 1 Pbus
a reubicar

nou encam
panot estriat 5
x 1,2

Crèixer vorera (enderroc rigola i
vorada existents i construcció
nova vorada, rigola i vorera. Nova
rampa. Nou gual vianants amb
panot de botonadura i panot
estriat. Desplaçar bàcul semàfor.
Fresar pintura pas de vianants i
pintar tacos blancs de pasde
vianants semaforitzat. Fresar
graella existent.

2

SV

54

1904

Dulcet, 2-10

Les corts

Anul·lada

Marquesina

retirar

ret

Retirar Pbus

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 4,7 x 1,2

Pintar Motos

3

SV

H6

1944

Plaça abat escarré - rambla onze de septembre, 78

Sant andreu

Anul·lada

pal fix

retirar

Retirar 2 Pbus

substituïr
encaminament
existent panot
estriat per
panot 2,8 x 1,2

Pintar Motos

2

SV

54

3511

Miret i sans, 4-2

Les corts

Anul·lada

pal fix

retirar

Retirar 2 Pbus

2

SV

54

3512

Cavallers, 21-29

Les corts

Anul·lada

pal fix

retirar

Retirar 2 Pbus

Pintar 5 places estacionament
lliure

54-3512-AA.dwg

2

SV

54

3513

Cavallers, 1-11

Les corts

Anul·lada

pal fix

retirar

Retirar 2 Pbus

Pintar 3 places estacionament
lliure. Fresar línia groga

54-3513-AA.dwg

2

SV

60

3635

Cavallers, 1-11

HortaGuinardó

Anul·lada

Retirar Pbus

Fresar línia groga. Enderroc tram
de vorera en mal estat i enderroc
tram de vorada tipus jardí

60-3635-AA.dwg

1 protecció
arbre a retirar

H4-3420-NA.dwg

54-1904-AA.dwg

H6-1944-AA.dwg

54-3511-AA.dwg
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que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec

1 MEMÓRIA INFORMATIVA.
1.1
1.1.1

Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut
Identificació de les obres

de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.
1.2

Propietari – Promotor.

La promoció de la construcció d’aquest projecte correspon a:
Promotor:

L’objecte del present projecte és descriure les actuacions per la implantació de la fase V de la

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Gerància d’Ecologia Urbana.

Nova Xarxa de Bus, sub-fase 5.2 a la ciutat de Barcelona.

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
1.1.2

Objecte

Direcció Infraestructures i Espai Urbà
Departament de Gestió de Projectes i Obres

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del

Adreça:

Torrent de l’Olla, 218-220, pl. 2ª

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la

NIF :

P0801900B

Població:

08012 BARCELONA

Llei 31 /1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos

1.3

Autor del Projecte.

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que

El projecte ha estat desenvolupat per:
Projectista:

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

Albert Riera i Miserachs
Sergi Solera i Armengol

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a

E3 Solinteg

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització

Adreça:

C/Sant Antoni Maria Claret, 24, 4rt 2ona

Població:

08037 BARCELONA

funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentarse al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres,
per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

1.4

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut.

El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat realitzat per:
Projectista:

Sergi Solera i Armengol

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present

E3 Solinteg

Estudi de Seguretat, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra

Albert Riera i Miserachs

Adreça:

C/Sant Antoni Maria Claret, 24, 4rt 2onaª

Població:

08037 BARCELONA
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1.5

3662N

Tipus d’Obra i Descripció.

Les diferents actuacions consistiran en les següents tasques:

1.6

05 Sarrià-Sant 73, 196, 1358, 1509A, 1509N, 2892, 2893,
Gervasi
3189A, 3189N, 3452A, 3474, 3636N, 3640N,

13

06 Gràcia

3

V19

22

H2, V23, V25

H2, V19, V15



Treballs d’enderroc de paviments i retirada d’elements urbans



Treballs d’excavació per canalització i fonaments



Treballs de col·locació de senyals verticals i elements urbans



Treballs d’aplicació de marques vials



Treballs de reposició de paviments en voreres i urbanització

402N, 652A, 652N, 1300A, 1410N, 2227A,
07
Horta- 2232A, 2746A, 2748A, 3215A, 3216A, 3270,
Guinardó
3559A, 3619N, 3620N, 3621N, 3631N, 3632N,
3633N, 3635N, 3637N, 3638



Treballs d’asfaltat

08 Nou Barris

370A, 370N, 3634N, 3639N

4

V25



Treballs de jardineria i plantacions



Treballs en serveis afectats

09 Sant Andreu

873A, 873N, 1351A, 1351N, 1886A, 1944A,
3308A, 3385, 3420A, 3420N, 3612N, 3642N,
3656N, 3657N, 3658N, 3659N

16

V25, 133, H6, H8

10 Sant Martí

61A, 61N, 220A, 301A, 341A, 342, 567A,
1191A, 1630N, 1908N, 1908A, 2464A, 2464N,
2721A, 2723A, 2723N, 2730A, 2731A, 2737A,
2738A, 2740A, 2742A, 2742N, 2743A, 2744A,
2745A, 2772A, 3050A, 3190A, 3258N, 3371N,
3451A, 3454A, 3605N, 3606N, 3607N, 3608N,
3609N, 3610N, 3611N, 3613N, 3614N, 3615N,
3616N, 3617N, 3618N, 3625N, 3626N, 3627N,
3628N, 3629N, 3630N

52

V23, V25, H16

TOTAL PARADES

127

Situació i Descripció.

El projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la Nova Xarxa de Bus, engloba
actuacions als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona. Les actuacions incloses en aquest annex
són les previstes pels operadors municipals a la data de redacció del present projecte; les
seves localitzacions, els treballs previstos i detalls es recullen en el Doc. Num.2 – Plànols i es
valoren en el Doc. Núm.4 – Pressupost, per la implantació de les noves línies de bus H-2, V-1,
V-19, V-23, V-25, 112 i 133, així com modificacions en línies 60, 54, H8, H10, V15, 39, 55, 22,
V17, 6, 39, 47, 185, 92, 192 i 45 corresponent a la sub-fase 5.2 .

942A, 1104A, 3235A

Es consideren actuacions en 127 parades queden resumides amb el codi de parada i
desglossades per districtes segons la taula següent:
Districte

Codi parada

Núm

Línia

També es consideren actuacions en calçada consistint principalment en l’adequació de la
calçada de la xarxa viària dels carrers per on circularan les noves línies de bus, considerant
actuacions en 28 trams de carrer segons el llistat següent:

HOSPITALET

3647N, 3648N, 3650N, 3651N

4

V1

01 Ciutat Vella

1787A

1

V23

Carrer Jaume Vicens i Vives (entre Amaya i Av. Icària)

02 Eixample

62A, 3623N, 3624N

3

V23

Carrer Badajoz (entre Pere IV i Tànger)
Carrer de la Independència (entre Av. Meridiana i València i entre Industria i Pare Claret)

03
Sants3643N, 3644N
Montjuic

2

04 Les Corts

7

1904A, 3511A, 3512A, 3513A, 3646N, 3649N,

H10
Carrer Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanovas)
V1, H8, 54

Carrer Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)
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Carrer Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

1.7

Carrer Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)

Els diversos treballs a executar en vorera, tant per anul·lació de parades existents com per

Carrer Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Ronda Litoral)

implantació de parades noves, i els treballs en calçada associats a les modificacions

Av. Can Marcet (entre Arquitecte Moragas i Pg de la Vall d’Hebron)
Gir Passeig Maragall – Navas de Tolosa
Carrer Navas de Tolosa (entre Olesa i St. Antoni Maria Claret)

Serveis Afectats.

d’urbanització poden tenir afeccions a conduccions i serveis públics.
Entre aquests serveis que poden esser afectats durant l’execució de les obres podem
considerar forma enumerativa la relació següent:

Carrer Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)



Conduccions elèctriques en vorera

Carrer Trinxant (entre Av. Meridiana i Degà Bahí i entre Ruiz de Padrón i Coll i Vehí)



Conduccions de telecomunicacions en vorera

Cruïlla Trinxant - Ripollès



Canonades de subministrament d’aigua en vorera

Avinguda Meridiana (entre Aragó i Independència)



Canonades de subministrament de gas en vorera

Carrer Josep Garí



Marquesines i pals de parada de bus en vorera

Avinguda Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)



Mobiliari urbà en voreres (quiosc, aparcabicis...)

Passeig Sant Gervasi (entre Carywinckel i Alfonso Comín)



Elements de sanejament en les millores de traçat de calçada

Ronda Guinardó (davant número 38)



Elements d’enllumenat en les millores de traçat de calçada

Praga (entre Alfons el Savi i Camèlies)



Elements de semàfors en les millores de traçat de calçada

Praga – Av. de la Mare de Déu de Montserrat (moure contenidors)



Espires de comptadors de vehicles en calçada

Plaça de Sants



Contenidors de residus en calçada

Travessera de les Corts (entre Arístides Maillol i Vallespir)



Estacions de bicing en calçada

Arístides Maillol (entre Travessera de les Corts i Gàllego)



Modificació d’instal·lacions semafòriques

Gir Passeig Valldaura – Fabra i Puig

Durant l’execució de les obres, es realitzarà els tràmits oportuns amb les Companyies de

Gir Passeig Maragall – Petrarca

serveis o els Departaments de l’ajuntament, per tal de gestió i tramitació dels expedients

Riera Blanca (entre carrer de Sants i Munné)

corresponents a les possibles afeccions o modificacions dels serveis existents.

C/Malats, 120

Per a l'execució de treballs de perforació o obertura de rases en la via pública, és preceptiu la
utilització d'equips detectors de canonades i cablejat elèctric.
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1.8

Localització de diferents serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d’evacuació segons la situació dels equips.

Hospital Universitari Vall d’Hebron



Telèfon General d’Urgències: 112

Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 08035



Telèfon Mossos d’Esquadra: 088

Tel. 93 489 30 00



Telèfon Guàrdia Urbana: 092

Els centres de serveis hospitalaris i d’urgències més proper, associats a cada lot d’actuació es
distribueixen segons el llistat:


2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
2.1

Pressupost d’Execució Material de l’ESS.

LOT 1:

Hospital Universitari de Sant Joan de Déu
Passeig de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 253 21 00
Hospital Universitari Vall d’Hebron

El Pressupost d’Execució Material (PEM) del projecte és de 869.600,06 € (vuit-cents
seixanta-nou mil sis-cents euros amb sis cèntims), incloent la valoració del pressupost del
present estudi de seguretat i salut, recollida en el capítol corresponent amb una quantitat de
14.608,66 € (catorze mil sis-cents vuit euros amb seixanta-sis cèntims).
La part del pressupost de seguretat i salut destinat a cada lot, s’ha calculat tenint en compte
la part proporcional de pressupost que representa cadascun dels lots, segons la taula de
repartiment següent:

Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 08035
Tel. 93 489 30 00


RESUM REPARTIMENT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Actuacions per lots

LOT 2:

Hospital Clínic de Barcelona

Import LOT sense P.A.

%

Pressupost

LOT 1

213.897,69

26,80%

3.915,78 €

LOT 2

183.667,50

23,02%

3.362,36 €

LOT 3

196.602,83

24,64%

3.599,16 €

LOT 4

203.823,38

25,54%

3.731,36 €

TOTAL LOTS SENSE PA

797.991,40

100,00% 14.608,66 €

Carrer Villarroel, 170 08036
Tel. 93 489 30 00

Hospital Universitari de Sant Joan de Déu
Passeig de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 253 21 00


LOT 3:

2.2

Unitats Constructives.

Les unitats constructives en què es composen les obres son:
a) Enderroc de paviments i retirada d’elements urbans

Hospital del Mar

b) Excavació per canalització i fonaments

Passeig Marítim, 25-29 08003

c) Col·locació de senyals verticals i elements urbans

Tel. 93 248 30 00

d) Aplicació de pintura i marques vials
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e) Reposició de paviments en voreres i urbanització
f) Asfaltat de calçada amb mescla bituminosa
g) Jardineria i plantacions
h) Reposició de serveis afectats
Per tant a nivell general les unitats constructives de que es composen les obres son:
-

Senyalització i abalisament dels límits d’actuació del projecte.

-

Desviament provisional de línies de subministrament i serveis afectats.

-

Enderrocament de voreres i retirada d’elements

-

Fressat de paviments.

-

Moviments i compactació de terres.

-

Formació de rases i estesa d’instal·lacions.

-

Sanejament i drenatge.

-

Reblert i compactació de rases.

-

Col·locació de senyals verticals i altres elements

-

Pavimentació i asfaltat.

2.3

El termini d’execució material previst de les obres es de tres mesos (3 mesos) (tot i que pot
variar en funció de la planificació i execució aprovades finalment pel Comitè d’Obres i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona)
2.3.3

En base a la dispersió de les obres, en tota l’extensió del terme municipal de Barcelona, i de
les diferents possibilitats de planificació de les mateixes, l’estimació de la mà d'obra en
punta d’execució pot variar en funció de la mateixa, depenent del que aprovi finalment el
Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, segons la planificació
mes desfavorable en quan a solapament de feines per trams, la previsió es de 10 operaris.
Tot i això, l’estimació concretarà en cada Pla de Seguretat i Salut que redacti el Contractista
i vindrà contemplat al procediment d’informació preventiva.

2.4

Programació dels Treballs, Termini d’Execució i Mà d’Obra.

Com a primeres feines es procedirà al replanteig dels límits d’actuació de l‘obra, acotant-la i
senyalitzant el seu entorn, sobre tot en aquells treballs en els que es realitzin una invasió de
carril amb tràfic obert i encara més si els treballs a realitzar són nocturns.
La programació dels diferents treballs es farà pel Contractista, incorporant la planificació al
Pla de S. i S. segons les ordres de treball.
2.3.1

Personal Previst

Actuacions Programades.

La Direcció Facultativa fixarà el moment més adient per a la realització dels treballs, amb el
concurs de la Guàrdia Urbana i les propostes de l’Adjudicatari.

Oficis a Intervenir.
-

Enderrocadors.

-

Operadors de maquinaria moviment de terres.

-

Operadors de maquinaria per pavimentació.

-

Col·locadors del panot i altres materials de pavimentació.

-

Col·locadors de vorades.

-

Col·locadors mescles bituminoses en calents.

-

Serveis municipals de la xarxa de clavegueram.

-

Instal·ladors de companyia subministradora d’aigua potable.

-

Instal·ladors de la companyia subministradora de gas.

-

Instal·ladors de la companyia subministradora d'electricitat.

-

Instal·ladors d'enllumenat públic, semàfors.

-

Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons i altres senyals.

-

Instal·ladors de mobiliari urbà.

La programació que se’n derivi serà comunicada al contractista mitjançant els sistemes
d’informàtica i comunicacions convenients.
2.5
2.3.2

Mitjans Auxiliars.

Termini d'Execució.

L’inici de la contracta serà al dia següent al de la data de comprovació del replanteig,
excepte causa de força major que, a criteri de l’Ajuntament aconsellés l’endarreriment.

Els mitjans auxiliars d’utilitat preventiva a utilitzar durant els treballs d'execució material
d'aquesta obra tindran les característiques, la resistència, disposaran de les proteccions
adients o resguards i es faran servir, d’acord amb les instruccions del fabricant i de
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conformitat amb les disposicions que assenyalen les ordenances i reglaments en vigència.
No es poden realitzar-se cap mena de treball amb aquests si no reuneixen les mesures de
seguretat corresponents. Bàsicament podem anotar els següents:

2.6

b) Maquinaria automotriu:


Taginadors de trabuc (camions basculats).



Mototrabuc (dúmper petit).



Camió cisterna.



Camions grua.

-

Transportadors de palets.

-

Contenidors.

-

Bastides i plataformes de treball.

-

Escales manuals.



Grues automotrius.

-

Passarel·les.



Camions de formigonera.

-

Tanques mòbils de abalisament i conducció tràfic de vianants.



Martell trencador.

-

Senyalització i abalisament de tràfic rodat.



Retroexcavadores.

-

Safates metàl·liques per a manutenció de carregues al detall.



Tractors d’eruga.

-

Catúfols per a manutenció de morter.



Pales carregadores.

-

Eslingues de cable i de cadena.



Maquinaria per anivellació de terres.

-

Grups i equips de oxitall i soldadura.



Camió cisterna per a reg asfàltic.

-

Eines dielèctriques portàtils.



Fresadora paviments.

-

Pistola fixa claus.



Estenedora de mescles bituminoses.

-

Eines manuals: elèctriques, hidràuliques, de combustió.



Compactadores de rodet i/o pneumàtics.



Vehicle d’inspecció i control.

Maquinària.

Durant el decurs de l’obra, està previst d’utilitzar les següents maquines:
a) Maquinaria mòbil:


Formigoneres.



Grups Electrògens.



Compressor.



Cabrestants.



Picons vibrants.



Carretons elevadors de forquetes (transpalets).



Regla vibrant.



Arremolinador mecànic.



Traçador de junts amb disc de diamant.

c) Màquines-eines:


Tornejador de disc de diamant de taula per a material ceràmic o pètric.



Serres circulars portatils, per a fusta.



Vibradors per a formigó.



Esmoladores radials portàtils.



Trepans.



Martells trencadors pneumàtics



Grups de soldadura elèctrica.



Equips d’oxitall.



Grup de projecció d’aigua a pressió.



Bombes manuals d’extracció de fluids.
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Totes aquestes màquines compliran amb la normativa vigent descrita en el Plec de
condicions d’aquest estudi, i comptarà per tant al arribada a l’obra, amb tots els dispositius
de seguretat i elements de protecció que en aquest s’assenyalen. Per la seva utilització i
manteniment es seguiran les normes estipulades pel fabricant a la documentació
corresponent, i en cap cas es permetrà que una màquina treballi sense els dispositius i
elements abans indicats, en perfecte estat d’operativitat funcional.

2.7

Manuals dels Procediments Preventius d’Utilització de Maquinària.

S’adjunta en l’annex d’aquest estudi, en forma de manual, diferents procediments
d’avaluació i utilització preventiva de diverses màquines utilitzades en l’execució específica
per als treballs objecte d’aquest estudi. Aquests procediments tenen per objecte ser un
instrument de consulta per a la posterior elaboració per part del Contractista dels
procediments definitius de la maquinària que s’utilitzarà a l’obra, entenent per tant que no
són una relació exhaustiva de tota la maquinària i que per tant és imprescindible completar i
desenvolupar aquesta documentació en el Pla de Seguretat i Salut.

2.8
2.8.1

2.8.2

-

Es realitzarà d’acord amb la companya de subministrament.

-

La seva secció vindrà imposada per la potencia instal·lada.

-

Existirà un mòdul de comptadors amb protecció (fusibles i limitadors de potencia).

-

Podrà esser subterrània o aèria, situada sempre fora de l’abast de la Maquinaria d’
elevació i a les zones sense pas de vehicles.

2.8.3

Prèvia consulta a la companyia subministradora d’electricitat i havent obtingut el permís
corresponent, es procedirà a executar l’escomesa provisional d’obra, col·locant la
companyia els seus comptadors, des dels quals el Contractista Principal procedirà a muntar
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons projecte d’instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada d’enllumenat i forca, que garanteixi l’adient
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, com conductor tipus V -750 de
coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el
seu recorregut, però sempre amb el apantallat suficient per a resistir al pas de vehicles i
transit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a javelina, plaques de presa de terra o a la pròpia armadura de
l’estructura, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Una part de les actuacions a realitzar solen ser molt rapides, esporàdiques en el temps
(menys de 7 hores) i mòbils, en principi no es sol·licitarà a la companyia la instal·lació
provisional d’obra, quedant cobert el subministrament amb petits grups electrògens.

Quadre General.

-

Disposarà de protecció vers els contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per enllumenat la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

-

Disposarà de protecció vers contactes directes per tal que no existeixin parts en tensió
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.).

-

Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per cada circuit independent. Els dels
aparells d’elevació hauran d’esser de tall unipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
neutre).

-

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 b). A l’inici de l’obra es realitzarà una
presa de terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terrers, tot seguit
després de realitzada la cimentació.

-

Estarà protegida de la intempèrie.

-

Es recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura.

-

Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

-

En cap cas serà accessible als vianants ni al personal alien a l’obra.

Instal·lacions Provisionals d’Obra.
Subministrament d’energia elèctrica.

Escomesa.

2.8.4

Conductors.

-

Disposaran d’un aïllament de 1000V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el propi aïllament.

-

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i/o persones.

-

Les empiuladures hauran d’esser realitzades mitjançant kits d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i envenats.

2.8.5

Quadres secundaris.

-

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general. Aquests hauran
d’esser de doble aïllament.

-

Cap punt de consum pot estar a mes de 25 m d’un d’Aquests quadres.
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2.8.6

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de la Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

Presses de corrent.

-

Aniran previstes d’embornat de presa de terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.

-

S’empraran mitjançant magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
2.8.11 Evacuació d´aigües negres i fecals.

2.8.7

Maquinaria elèctrica.

-

Disposarà de connexió a terra.

-

Els generadors d'electricitat no es posaran en funcionament dintre del recinte dels
vehicles.

No es preveu per a aquests treballs un subministrament d’aigua que necessiti una connexió
fixa, pel que la poca aigua que es necessiti la portaran els equips en les furgonetes o la
obtindran de la xarxa publica municipal.

-

Els aparells d’elevació aniran prevists d’interruptor de tall unipolar.

Per a les actuacions superiors a les 8 hores de treball es gestionarà la instal·lació de
casetes d’obra per a la gestió de les aigües negres i fecals.

-

El connexionat a les bases de presa de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

Des del començament de l’obra, es connectarà a la xarxa de clavegueram públic, segons
les instal·lacions provisionals d’obra produeixin abocaments d’aigües brutes.

Enllumenat provisional.

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

2.8.8

-

El circuit disposarà de protecció diferencial de 30 mA.

-

Els portallànties hauran d’ésser del tipus aïllant.

-

Es contactarà la fase al punt central del portallàntias i el neutre al lateral mes pròxim a la
virolla.

2.8.9

2.9
2.9.1

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24V o alternativament disposarà de
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

-

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops y suport de sustentació.

2.8.10 Subministrament d´aigua potable.

No es preveu per aquests treballs un subministrament d’aigua que necessiti una connexió
fixa, conseqüentment la poca aigua que es necessiti la portaran els equips en les furgonetes
o la obtindran de la xarxa publica municipal.
Per a les actuacions superiors a les 8 hores de treball es gestionarà el subministrament
d’aigua potable.
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, per a que s’instal·li el corresponent comptador i poder
continuar la resta de la canalització per l’interior de l’obra.

Informació a l’obra.

Excepte els rètols i l’etiqueta de llicencia d’obra que es regulen en aquest apartat, la
possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per la Ordenança de les
instal·lacions i activitats publicitàries i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.

Enllumenat portàtil.

-

Implantació i incidència dels treballs a la via pública.

2.9.1.1

Rètols d’obra.
A.- OBRES MUNICIPALS
Tipus de rètol: A totes les obres es col·locarà el rètol definit a la normativa de comunicació
establerta per a obres municipals.
Situació: En el límit del tancament de l’obra o, si no es possible, en el creuament de vials
mes proper. Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.
Nº de rètols En Vials es col·locarà un rètol a cada cap del carrer; en longituds inferiors a
100m , un sol rètol. En Espais urbans es col·locarà un rètol a cada punt
d’Accessibilitat viaria a l’àmbit de l’obra.
Constructor: El constructor o contractista adjudicatari de l’enderrocament podrà col·locar
rètols propis en numero al de rètols municipals, de 140 cm d’ample per 200 cm
d’alt, al costat d’aquest i a la mateixa alçada. La informació consistirà en el nom i
l’anagrama de l’Empresa sobre fons blanc i podrà anar precedit de la paraula
“Construeix”.
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treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

Actuacions Qualsevol altra disposició de rètols o en el cas unitàries de d’actuacions amb
patrocini, es requerirà un projecte de tancament específic i unitari del tancament de
l’obra, els rètols i/o les cartelleres, que haurà de ser aprovat prèviament per
l’Ajuntament.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

B.- OBRES PÚBLIQUES NO MUNICIPALS I PRIVADES.
Tipus de rètol Les administracions i institucions publiques, Juntes de Compensació,
Associacions de Cooperació, etc. que executin projectes d’obres o d’urbanització,
podran col·locar un rètol amb informació sobre l’objecte de l’obra, el calendari
d’execució, les institucions que financin l’obra, les empreses, entitats o institucions
que participen en l’execució i els tècnics que l’han projectat i els que la dirigeixen.
Excepte en el cas d’Administracions que tinguin aprovada normativa propia, els
rètols seran de 200 o 140 cm d’amplada per 200 cm d’alçada.

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

Situació En el límit del tancament de l’obra o, si no es possible, en el creuament de vials
mes proper. Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, es situaran
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

Nº de rètols: En vial un rètol a cada cap del carrer; en longituds inferiors a 100m , un sol
rètol i en espais urbans, un rètol a cada punt d’Accessibilitat viaria a l’àmbit de
l’obra.
Constructor El constructor o contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar
rètols propis en numero idèntic al de rètols institucionals, de 140 cm d’ample per
200 cm d’alt, al costat d’aquests i a la mateixa alçada. La informació consistirà en
el nom i l’anagrama de l’Empresa sobre fons blanc i podrà anar precedit de la
paraula “Construeix”.
Etiqueta de Llicencia d’obra.

2.9.1.2

Per tractar-se d’una obra subjecte a Llicencia municipal tindrà col·locada una “ETIQUETA
INFORMATIVA DE LLICENCIA D’OBRA”, atorgada des de l’inici dels treballs fins a
l’acabament.

2.9.2
2.9.2.1

Àmbit d’Ocupació de la Via Pública.
Ocupació del tancament de l’obra.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels

-

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

-

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calcada sense envair cap carril de circulació.

-

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calcada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
Canvis de la Zona Ocupada.

2.9.2.3

Qualsevol canvi en la zona ocupada es considerarà una modificació del PLA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el
R.D. 1627/97.

Tipus: “ETIQUETA MUNICIPAL DE LLICENCIA D’OBRA”.
Situació: Es col·locarà preferentment sobre la tanca d’obra al costat de la porta d’accés a
l’obra o en un punt de fàcil visió i lectura per als vianants.

Situació de casetes i contenidors.

2.9.2.2

2.9.3
2.9.3.1

Tancament de l’Obra.
Tanques.

Situació: Delimitar el perímetre de l’àmbit de l’obra . El tancament, si es possible, serà
permanent durant tot el termini d’execució de l’obra. S’admetrà, pero, el
desplaçament del tancament, si les circumstancies d’execució de l’obra així ho
exigeixen i es justifica en el PLA DE SEGURETAT I SALUT. En qualsevol cas,
l’àmbit dels treballs haurà d’estar sempre tancat perimetralment.
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Tipus: De mòduls transparents de 200 cm d’alçada mínima, amb bastidor de malles,
muntants de tub metàl·lic, peus i vorada de formigons prefabricats, o qualsevol
altra de característiques similars, sempre que hagi estat homologat per
l’Ajuntament. Podran portar un plafonat de xapa metàl·lica fins a una alçada
màxima d’un metre (1 m). Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm nomes
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentànies de transit o similars. En cap cas s’admet com tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC , xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements: Totes les tanques tindran d’abalisament lluminós i elements reflectants en tot
el seu perímetre.

-

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calcada,
sense envair cap carril de circulació. Si no es suficient i/o si cal envair el carril de
circulació que correspongui i contactar amb la Policia Municipal.

-

Es protegirà el pas de vianants amb taques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant la
zona de pas pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

-

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció, l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar
o descarregar i que establirà el Coordinador de Seguretat de l’obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es
netejarà el paviment.

Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits,
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Es controlara la descarrega dels camions-formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Accés a l’obra.

2.9.3.2

Amuntegament i evacuació de terrers i runa.

2.9.4.3

L’obra estarà dotada de portes d’accessos independents per a vehicles i per al personal de
l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
2.9.4
2.9.4.1

Amuntegament. No es poden acumular terrers en l’àmbit de domini públic, excepte si no es
per a un termini curt si s’ha sol·licitat i obtingut un permís especial de l’Ajuntament.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. Tota la
runa s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats, disposats amb
aquesta finalitat. Si no hi ha espai per col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt mes proper a la
tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40)
d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirar el
contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats

Operacions que Afecten l’Àmbit Públic.
Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni
maquinaria de l’obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calcada. Dintre de la zona de l’obra no es podran
estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra.
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest
fi fora de l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord
amb la programació dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de l’obra.
2.9.4.2

Evacuació Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opac a
un abocador autoritzat. L’evacuació de terrers i productes de l’excavació es farà
sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o plàstic
opac a fi d’evitar la producció de pols.
2.9.5

Carrega i descarrega.
2.9.5.1

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament de
l’obra.
Quan això sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt mes proper a la tanca de l’obra,
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i
es prendran les següents mesures:

Neteja i Incidència Sobre l’Ambient.
Neteja.

En els diversos apartats es fan referencies especifiques a la neteja.
Com a criteri general, els Contractistes netejaran, i regaran diàriament l’espai públic afectat
per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat CARREGUES i descarregues
o operacions productores de pols o deixalles.
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les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions o nova
implantació de semàfors i l’enllumenat que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si fa falta, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà
en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’OBRES al
municipi i la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de
la ciutat.

Es vigilara especialment l’emissió de partícules solides (pols, ciment, etc..,).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de “religa” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la que
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.
Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les diferents fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc, i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

Sorolls. Horari de treball.

2.9.5.2

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, nomes es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls mes
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del transit rodat o la reducció de vials
de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’OBRES 8.3 - IC. La
senyalització horitzontal es posarà amb cinta adhesiva groga d’obres

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

Es obligatori comunicar l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la
circulació de vehicles provocades por les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers.

Pols.

2.9.5.3

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment es permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal.

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran, prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i tots els materials que
puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

En la desviació o estretament de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.

Els sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Esta prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

Residus.

2.9.5.4

Al projecte es valorarà el volum i les característiques dels residus que s’originin i
s’especificarà la instal·lació de reciclatge i disposició de rebuig on es gestionaran.

El Contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els
costos que això comporti.
Si en les excavacions i canonades apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacua
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
2.9.6
2.9.6.1

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants.

2.9.6.2

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

Circulació de Vehicles i Vianants.

-

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

-

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

Senyalització i protecció.
2.9.6.3

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,

Senyals i elements de d’abalisament i defensa.
Els senyals i els elements de d’abalisament i defensa a emprar seran:
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-

Els definits a la Normativa Municipal o subsidiàriament els definits específicament com
senyals B, C, D, i E a la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat
de Barcelona.

-

Els de la norma de carreteres per vies de circulació de velocitat màxima igual o menor a
50 Km/h.

-

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment es permès, es col·locarà
el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” de 1050 x 600 mm, amb 10 dies
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Policia Municipal.

-

Pot requerir la següent senyalització:
-

Pre-senyalització, per advertir del tall o desviament amb la suficient antelació i per
indicar trajectes alternatius. (SENYALS E).

-

Senyalització d’apropament, per informar de la naturalesa de l’obra, indicant les
restriccions que siguin del cas. (SENYALS C).

TRAM DE TRAVESSIA DE L’OBRA:
Es col·locarà la següent senyalització:

Esta prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

-

Senyalització de pas, vertical i horitzontal (amb cinta adhesiva groga d’obres), per guiar
els vehicles i els vianants per les vies de circulació que travessen l’obra. (SENYALS
DEL CODI DE CIRCULACIO i NORMA CARRETERES 8.2 - IC)

-

Senyalització de posició, per delimitar els obstacles i defensar els conductors i els
vianants del perill.(SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 • -IC).

-

Senyalització d’itineraris, per conduir els vehicles i defensar els conductors i els vianants
del perill. (SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 • -IC).

-

Senyalització d’itineraris, per conduir els vehicles i els vianants pels trajectes alternatius
establertes per salvar l’obstacle de l’obra. (SENYALS B i D).

Es col·locaran, segons les necessitats, els següents tipus de senyals:
SENYALITZACIO VERTICAL:
-

•Senyals B d’indicació de direccions.

-

•Senyals C d’avisos sobre incidències.

-

•Senyals d’informació a vianants.

-

•Senyals E d’esquemes de desviació.

-

•Senyals del codi de Circulació.

TRAM DE SORTIDA DE L’OBRA:

SENYALITZACIO HORITZONTAL:
-

Marques viaries d’acord amb la Norma de carreteres 8.2 - IC. ELEMENTS
D’ABALISAMENT I DEFENSA:

-

Elements i dispositius d’acord amb la Normativa de carreteres 8.3 – IC.

Es col·locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres. (SENYALS DEL
CODI DE CIRCULACIO).
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista delimitarà els itineraris i els trams de
senyalització i s’indicaran, en cada cas, els senyals a col·locar i el seu emplaçament.

La senyalització es col·locarà d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.
Els elements d’abalisament i de defensa es col·locaran i es mantindran, en els trams rectes,
seguint alineacions perfectament rectilínies.
Els vehicles de recolzament (furgonetes) es consideraran com a elements de defensa, pel
que aniran previstos de cascades lluminoses a la part trasera del sostre, o en el seu
defecte, de dos girofaros. Aquesta senyalització es reforcés amb senyals imantades
adossades a la part trasera dels vehicles quan es realitzin treballs d’assistència a
maquinaria mòbil.
2.9.6.4

Àmbits de senyalització. Trams i itineraris.
Es tindran en compte tres trams de senyalització, en funció de la naturalesa i de la
importància de l’afectació o de les restriccions de la circulació que comporti la implantació
de l’obra. La senyalització horitzontal es posarà amb cinta adhesiva groga d’obres

Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i protegits.
2.9.6.5

Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent.
La implantació de la senyalització d’obra implicarà l’anul·lació temporal de tota la
senyalització existent que sigui contradictòria amb l’anterior.
L’anul·lació de la senyalització existent (vertical i horitzontal) es farà de forma que no
produeixi cap dubte al conductor o vianant sobre els nous circuits o direccions a seguir. La
llum dels senyals es cobrirà per complert o en cas de no conservar-se desprès de les obres,
es retiraran.
Quan l’obra comporti la modificació del sistema de circulació de vehicles i vianants, caldrà
procedir a anul·lar temporalment alguns semàfors, a implantar temporalment nous semàfors
i/o a adequar la regulació semafòrica a la nova situació. En el PLA DE SEGURETAT es
preveurà i justificarà la solució adoptada i es contactarà amb el servei municipal
corresponent per a la seva implantació o eventual modificació.

TRAM D’APROXIMACIO:
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de les mesures implantades.

-

Marques vials TB - 12 (es pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i
momentànies). La senyalització horitzontal es posarà amb cinta adhesiva groga d’obres.

-

Captafars TB - 10 cada 3 metres, a les voreres i a la separació de carrils (es pot
prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentànies).

Elements de protecció del pas de vianants.

2.9.6.6

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb taques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermeg i entornpeus de vint
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si son calats, les separacions mínimes no podran ser
superiors a quinze centímetres (015 m).

b) Panels TB - 1 o TB – 2, per a indicació del sentit de circulació i els estretament o
ocupacions de carrils.
c) En vies en que la velocitat permesa sigui superior a 50 Km/h, es col·locarà una
cascada lluminosa tipus TL – 8.
ELEMENTS DE DEFENSA:

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense
ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecció del pas es col·locaran a 45 o en el sentit de la marxa.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, volcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

D’abalisament i defensa dels passos per a vehicles.

2.9.6.7

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

Els elements de d’abalisament i defensa a emprar seran els designats com tipus TB, TL i TD
a la Norma de carreteres 8.3 – IC.
2.9.6.8

UBICACIO DE L’ELEMENT D’ABALISAMENT:

Enllumenat i abalisament lluminós.
Els senyals i els elements de d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi
hagi enllumenat públic.

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles continguts al tancament
de l’obra.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles continguts
a passos provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del numero de carrils.

El abalisament per a vehicles es senyalitzarà amb llums grogueses, fixes o intermitents (TL
– 10) situades entre si a una distancia màxima de dos metres (2 m) en l’abalisament frontal
de tall i de cinc metres (5 m) en el d’abalisament lateral.

d) En la delimitació de vorers en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 15 lux).

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

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb taques metàl·liques de 200 x
100 cm, tindran d’abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
2.9.6.9

ELEMENTS DE D’ABALISAMENT A COL·LOCAR:
a) Delimitació de vorers, per sentit de circulació:
-

Elements TB - 6, 7, 8, 9 o 11.

-

Barreres new Jersey de formigó per la cunya de tall i barreres new jersey de plàstic
omplertes d’aigua o sorra, per la delimitació de la zona de treball i la de circulació de
vehicles.

Paviments provisionals.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si es de terrers, tindrà una compactació del 90% PM (Proctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa
de protecció.
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anul·lada. Es contactarà amb el servei municipal corresponent per al restabliment de la
regulació semafòrica.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

2.9.6.10

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marc,
i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents
condicions mínimes:
-

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

-

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle de 1,5 m de diàmetre.

-

No podran haver escales ni graons aïllats.

-

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

-

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si es de terrers tindrà una compactació del 90% PM (Proctor Modificat).

-

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigeixi la seva implantació.
2.9.7
2.9.7.1

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les especies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els Escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els Escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estretament de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superfície sigui continua i sense ressalts.
Si l’Entitat Municipal de Parcs i Jardins ho considera oportú, prèviament a l’execució de les
obres i a càrrec del promotor o contractista, els Arbres i plantacions afectades seran
traslladats al lloc que es determini. Les operacions serà realitzades per empreses externes,
supervisades per Parcs i Jardins, o be de forma directa per la pròpia Entitat.

Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres.
Al PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista indicara els punts afectats i caldrà
preveure les mesures pertinents per garantir l’Accessibilitat permanent als edificis i guals
existents que es vegin afectats per l’àmbit d’actuació de les obres.

2.9.6.12

Serà obligatòria la reposició de tots els Arbres i plantacions que hagin quedat afectats per
l’execució de les obres.

Manteniment.
La senyalització i els elements de d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigencia, evitant la pèrdua de condicions preceptives o de seguretat.
Les cintes adhesives grogues d’obra que faran de marques vials i senyalització horitzontal
es repassaran cada una (1) setmana, a no ser que la pèrdua de les condicions preceptives
obligui a repintar-les abans.

Arbres i jardins.
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
publica estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’ Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà informe previ preceptiu.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’Accessibilitat i una fletxa de
senyalització.
2.9.6.11

Protecció o Trasllat d’Elements Empleats a la Via Publica.

En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.
2.9.7.2

Parades d’autobús, quioscos.
Degut a la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de Parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
2.9.6.13

Retirada de senyalització i d’abalisament.
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, semaforització i d’abalisament
implantats i es tornarà a fer visible la senyalització i semaforització existent, anteriorment
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2.9.8

Desperfectes Ocasionats per les Obres.

-

Reposició.

2.9.8.1

Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els
espais ocupats per les obres en la mateixa situació en que es troba el seu entorn.
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicencia reposarà, al seu càrrec, els
DESPERFECTES ocasionats per les obres.
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de 50 m de l’obre que hagin resultat
malmesos durant el termini de l’execució de les obres, seran reposats amb elements de
qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la instrucció de l’Alcaldia sobre la
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

-

Proteccions col·lectives:


En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.



A nivell del sol dins les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310
"MAQUINARIA PESADA EN MOVIMENT".



Als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA", "US OBLIGATORI DE
CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES".

Equips de protecció individual:

La reposició de paviments de calcades i voreres tindrà les característiques i dimensions
mínimes indicades a la Ordenança sobre obres, INSTAL·LACIONS i serveis en el domini
públic municipal.



Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats
CEE.



Es preceptiu l’ús de granota de treball. ·

La reposició d’Arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb l’Entitat Municipal amb
competència de Parcs i Jardins.



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.

La reposició dels elements malmesos i DESPERFECTES ocasionats per les obres haurà de
ser completada en el moment de finalitzar les obres.
Inspecció Municipal.

2.9.8.2

Treballs d’inspecció.
-

En el cas d’obres no municipals, el titular de la llicencia notificarà l’acabament de l’obra per
tal que l’Ajuntament realitzi la inspecció en la que es comprovarà la reposició dels elements
malmesos com a conseqüència de les obres.
2.9.9

Durada d’Execució de les Obres.

-

A.- OBRES MUNICIPALS: Se exigirà l’acompliment escrupolós dels terminis fixats al Plec
de Condicions o al Programa d’execució d’obra aprovat, executant, en el seu cas, els
descomptes i les penalitzacions establertes.

Riscos més freqüents:


Atropellament per vehicles particulars.



Caigudes a diferent nivell ·



Cops amb objectes

Proteccions col·lectives:


En tot moment es mantindran les zones d’ inspecció netes i ordenades. ·



En casos de talls parcials de circulació es col·locarà prèviament les llums
d’emergència i la cascada lluminosa, s’instal·laran les new Jersey de formigó en
forma de cunya a l’inici de cada tall, i les new Jersey de plàstic omplertes de sorra o
aigua al llarg de la zona de treballs restringida al transit i s’instal·larà la senyalització
mínima de reducció de carril, perill d’obres i reducció de velocitat.



A les zones on la inspecció no es pugui realitzar d’una manera protegida
s’instal·laran sistemes de protecció (baranes, xarxes de seguretat, bastides
homologades, escales d’accés, etc..) de manera que garantitzin la seguretat en la
inspecció.

2.9.10 Anàlisis de Riscos.

Riscos professionals i mesures de protecció

2.9.10.1

Treballs preliminars.
-

Riscos mes freqüents:


Atropellament i cops amb Maquinaria



Bolcada o falses maniobres de maquinaria mòbil.



Caiguda de persones

-

Equips de protecció individual:
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Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats
CEE.



Es preceptiu l’ús de granota de treball.



Es preceptiu l’ús d’armilla reflectant.



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.

Instal·lació provisional d´electricitat a l’obra.
-

Riscos mes freqüents:


Cremades per deflagració elèctrica. ·



Contactes elèctrics directes. ·

Enderrocament per mitjans mecànics.



Contactes elèctrics indirectes. ·

-



CAIGUDES de persones al mateix nivell. ·



CAIGUDES de persones de diferent nivell.

-

Riscos més freqüents:


Atropellament i cops amb Maquinaria



Bolcada o falses maniobres de maquinaria mòbil



Caiguda de persones



Caiguda d’objectes.



Exposició a vibracions



Emprat de peces o mecanismes per trencament o projecció



Trauma sonor

Proteccions col·lectives:


En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.



A nivell del sol s’acotaran les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de
circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE
CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A
NIVELL" i SNS-310 "MAQUINARIA PESADA EN MOVIMENT".



-

-

Proteccions col·lectives:


Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió en tant no es comprovi
l’escomesa realitzada per l’empresa subministradora, aquesta serà preferentment
subterrània, disposant d’un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb
material aïllant, en protecció a la intempèrie, dotat d’entrada i sortida de cables per la
part inferior, la porta disposarà de pany de relliscada, en clau de triangle amb
possibilitat de passar un enclavament. Profunditat mínima de l’armari 0,25 m.



El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del
quadre d’escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall
automàtic unipolar i protecció contra faltes a terra, sobrecarregues i tallacircuits,
mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.



El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota
tensió.



D’aquests quadres sortiran els circuits secundaris per a l’alimentació de les
maquines-eines d’obra, dotats d’interruptor unipolar, interruptor general magneto
tèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magneto tèrmic diferencial de
30mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables manega disposaran així
mateix de funda protectora aïllant i resistent a l’abrasió.



El circuit d’il·luminació portàtil d’obra disposarà d’un transformador a 24 V.



Del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris,
protegits amb interruptors magnetotèrmics d’alta sensibilitat, circuit de presa a terra i
circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a
treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els
diferents talls. Aquests seran d’instal·lació mòbil, segons les necessitats de l’obra i
acompliran les condicions exigides per a instal·lacions d’intempèrie, estaran

Als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA", "US OBLIGATORI DE
CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES".

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats
CEE.



Es preceptiu l’ús de granota de treball.



Taps antisoroll, homologats CEE.



Ulleres antipols amb visor de reixeta metàl·lica.
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-

col·locades de manera estratègica, a fi de disminuir en el possible el nombre de línies
i la seva longitud.



Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants
mitjançant tanques, voreres o medis equivalents.



Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per una tensió de 1000V.





Tots els quadres elèctrics d’obra tindran col·locats de manera ben visible el senyal
normalitzat "RISC ELECTRIC", disposarà d’una plataforma aïllant a la base i no
tindrà accés directe a elements de baixa tensió.

La barana situada a la coronació del mur perimetral, no es retirarà fins l’execució del
nivell del carrer. S’evitarà mitjançant cinta de abalisament i senyalització adequada,
la permanència o pas de persones sota carrega suspensa.



La maquinaria de moviment de terrers disposarà de cabina amb pòrtic antivolcada,
disposarà del corresponent extintor i dispositiu avisador acústic de marxa enrere.



Es disposarà d’una il·luminació amb focus fixes o mòbils que en tot moment
proporcionin visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.



Els materials sobrants, procedents de l’apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics,
s’arreplegaran a suficient distancia de les zones de circulació i treball. Es retiraran els
elements punxats o tallants que sobresurtin dels mateixos.

Equips de protecció individual:


Casc de seguretat dielèctric, homologat. ·



Guants dielèctrics, homologats. ·



Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a
retirar fusibles i realitzar treballs de precisió en voltants d’elements de baixa tensió.



Comprovador de tensió.



Eines manuals dielèctriques homologades. ·



Casc homologat.



Pantalla facial de policarbonat sense arnes metàl·liques. ·



Calcat de seguretat homologat amb puntera metàl·lica pis antilliscant. ·



Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. ·



Granota de treball.



Botes aïllants. ·



Cinturo anti-caigudes homologat Classe C, en treballs d’alçada. ·



Jaqueta ignifuga en maniobres elèctriques. ·



Sàgola d’ancoratge per a desplaçament del cinturo de seguretat i el seu fiançament.



Tarimes, catifes, perxes, cortines aïllants.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.

-

Equips de protecció individual:

Moviment de terres i formació de bases (Calçada, vorera) i subbase.
-

-

Riscos mes freqüents:


Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny. ·

Xarxa horitzontal de sanejament i clavegueram (Modificació d’embornals i aixecament de
tapes), Formació de rases:



Atropellament i cops de maquines. ·

-



Bolcada o falses maniobres de maquinaria mòbil. ·



Esllavissades del terreny.



Caiguda de persones.



Caiguda de persones.

Proteccions col·lectives:



Topades d'objectes.

Riscos mes freqüents:



En tot moment es mantindrà les zones de treballs netes i ordenades.



Arrapaments amb tubs i elements d'hissat.



A nivell del sol s’acotaran les àrees de treball sempre que es previngui circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENT NIVELL" i SNS-310 " MAQUINARIA PASSADA EN MOVIMENT".



Atropellament i cops de maquinaria



Cops d'Eines de ma



Les rampes d’accés de vehicles a l’àrea de treball, seran independents dels accessos
de vianant.

-

Proteccions col·lectives:
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En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es
prevegi circulació de persones o vehicles pels voltants de les zones de treball es
col·locarà el senyal SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL".



En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades. . Es
senyalitzaran les zones d’actuació normalitzada segons R.D.485/97. I norma de
carreteres I.C. 8.3.



Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m,
s'entibarà o atalussaran adequadament els laterals. -Les rases disposaran de barana
en coronació i passarel·les a le zones de transit de vianants (d’obra o tercers). Il·luminació nocturna dels desnivells



La intrusió en el tall de treball de persones alienes a l’activitat representa un risc que
al no poder-se eliminar, se deurà senyalitzar mitjançant cintes de color vermell o amb
bandes alternades verticals en color vermell i groc que delimiten la zona de treball.



Compatibilitzar el tràfic de persones i vehicles definint zones d’accés diferenciades,
limitació de velocitat, preferències de pas i parades obligatòries

Equips de protecció individual:


En cas d’usar el martell pneumàtic, a mes, emprara canelleres, protectors auditius,
davantal.



Tanques i abalisament de les zones de treball i influencia de les operacions de
pavimentació. .



Serà obligatori la l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica,
homologats per la CEE.



Senyals optic-acustiques en vehicles d’obra. .



Il·luminació de les zones de pas amb un mínim de 20 Lux, zones de treball 200-300
Lux, els elements a utilitzar seran estancs a la humitat i a esser possible de 24 voltis.
Es prohibirà totalment la utilització d’il·luminació per flama.



La instal·lació elèctrica estarà ajustada al reglament electrotècnic de baixa tensió. Es
revisaran cables, clavilles, fusibles, etc..., perquè siguin adequats a la carrega
màxima que han de suportar els interruptors.



Condemna de forats horitzontals mitjançant taulers o planxes metàl·liques capaços
de suportar una carrega puntual de 300 Kg/m2., degudament apuntalades
lateralment per a impedir desplaçaments, es procurarà que la protecció no produeixi
ressalts i en tot cas se senyalitzaran.



En forats verticals de coronació de rases i pous, amb risc de caigudes de persones,
s'estabilitzaran el seu perímetre advertint de la seva existència sobre el terreny.



Es preceptiu l’ús de la granota de treball. -El personal que transporti o munti tubs, es
protegirà amb guants de treball.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.

Pavimentació (Renovació, Reforç, Recobriment asfàltic) de calçada:
-

-

Riscos mes freqüents:


Caigudes de persones.



Caigudes d’objectes..



Atrapaments.



Aplastaments.



Ambient pulvigeno.



Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats.



Trauma sonor



Cinturo antivibratori de protecció lumbar.



Contactes elèctrics directes o indirectes .



Protectors auditius classe A



Lumbàlgia por sobreesforços .



Equips de protecció de les vies respiratoris



Lesiones en mans i peus .



Guants comuns de treball contra riscos d’origen mecànic



Agafades por Maquinaria en moviment .



Ulleres de seguretat amb muntura tipus universal classe A



Lesions osteoarticulars per exposicions a vibracions .



Botes de seguretat contra riscos d’origen mecànic classe II



Cops estranys en ulls



Botes de seguretat impermeables a l’aigua i a la humitat

Proteccions col·lectives:



Vestit d’aigua

-

Equips de protecció individual:
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Roba de treball cobrint la totalitat del cos, ajustant-se be al cos, sense perjudici de la
comoditat, s’eliminarà en lo possible elements addicionals com cordills, botons, parts
regirades cap amunt, per evitar la brutícia i el perill d’atrapaments.

Formació de paviments (Calçada i vorera):
-

-



Tanques i abalisament de les zones de treball i d’influència de les operacions de
pavimentació. .



Senyals optico-acustiques en vehicles d’obra.



Il·luminació de les zones de pas amb un mínim de 20 Lux, zones de treball 200-300
Lux, els elements a utilitzar seran estancs a la humitat i a ser possible de 24 volts. Es
prohibeix totalment la utilització d’il·luminació per flama.



La instal·lació elèctrica estarà ajustada al reglament electrotècnic de baixa tensió. Es
revisaran cables, fusibles, etc..., per al que siguin adequats a la carrega màxima a la
que han de suportar els interruptors.



Condemna de forats horitzontals mitjançant taulers o planxes metàl·liques capaces
de suportar una carga puntual de 300 Kg/m2., degudament arriostrades lateralment
per a impedir desplaçaments, es procurarà que la protecció no produeixi regruixos i
en tot cas se senyalitzarà.



En forats verticals de coronació de rases i pous, amb risc de caigudes de persones,
es senyalitzarà el seu perímetre advertint de l’existència del forat horitzontal sobre el
terreny.

Riscos mes freqüents:


Caiguda de persones.



Caiguda de persones.



Caiguda d’objectes.



Atrapaments.



Apilotaments.



Ambient polsos .



Trauma sonor.



Contactes elèctrics directes o indirectes .



Lumbàlgia per sobreesforços .



Lesions en mans i peus.



Impacte per maquinaria en moviment.



Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions .



Cossos estranys en ulls ·



Lesions oculars.



Afeccions a la pell

Proteccions col·lectives:


En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades i abalisades.



En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.



Es senyalitzaran les zones d’actuació normalitzada segons R.D.485/97. i la norma de
carreteres I.C. 8.3.



La intrusió en el tall de persones alienes a l’activitat representa un risc que al no
poder-se eliminar s’ha de senyalitzar mitjançant cintes de color vermell o amb bandes
alternades verticals en colors vermells i blanc que delimiten la zona de treball.



Compatibilitzar el tràfic de persones i vehicles definint zones d’accessos
diferenciades, limitació de velocitat, preferències de pas i parades obligatòries

-

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats.



Cinturo antivibratori de protecció lumbar.



Protectors auditius classe A.



Equips de protecció de les vies respiratòries.



Guants comuns de treball contra riscos d’origen mecànic.



Ulleres de seguretat amb muntures del tipus universal classe A .



Botes de seguretat contra riscos d’origen mecànic classe II .



Botes de seguretat impermeable a l’aigua i a la humitat .



Vestit d’aigua



Roba de treball cobrint la tonalitat del cos, i ajustant-se be al cos sense perjudici de la
comoditat, s’eliminarà en la mesura del possible, elements addicionals com cordons,
botons, o parts girades cap a dalt, per a evitar la brutícia i el perill d’atrapaments.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.



Per a fer servir el morter es aconsellable l’ús de guants de goma o crema protectora
per les mans.
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El tragi manual de material de pavimentació, es realitzarà amb guants antitallada de
làtex rugós. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D.
1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

Ajudes instal·lacions, trasllats de serveis:

-

Instal·lacions de Fontaneria (aigua – gas)
-

• Mesures preventives de seguretat:


Les maquines eines portàtils accionades per electricitat seran de doble aïllament. Mai
no es farà servir com a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de
fontaneria o calefacció.



Comprovació prèvia a la seva utilització dels equips d'oxitallada, fuites a manega i
bufadors, vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manoreductors i manòmetres.





Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.



Talls a extremitats superiors.

Medis preventius de seguretat:


Comprovació de l’absència de tensió a les connexions. Les proves que s’hagin de fer
amb tensió seran realitzades desprès de comprovar els circuits, continuïtat. Aïllament
i operativitat de les proteccions de la instal·lació.



Senyalització, abalisament i apantallat de línies en tensió.



Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m,
s'estibarà o atalussada adequadament els laterals.



Les rases disposaran de barana en coronació i passarel·les a les zones de transit de
vianants (d’obra o tercers).



Il·luminació nocturna dels desnivells.

-

Equips de protecció individual i medis auxiliars preventius:

Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor,
protegint-les del sol.



Granota de treball.



Casc aïllant homologat.



Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.





Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m,
s’estibarà o atalussarà adequadament els laterals. Les rases disposaran de barana
en coronació i passarel·les a les zones de transit de vianants (d’obra o tercers).

Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e.5DIN) per a realitzar
treballs de tensió. ·



Calcat dielèctric. ·



Guants aïllats per a treballs en tensió. ·



Eines dielèctriques amb mànec aïllant. ·



Zona de treball ben il·luminada. ·



Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.



Senyalització de zones de treball.


-

Contactes elèctrics indirectes.

Riscos mes freqüent:

· Topades contra objectes. · Ferides a les extremitats superiors. · Cremades per flamarada
de bufador, explosions o incendis.
-



Il·luminació nocturna dels desnivells.

Equips de protecció individual i medis auxiliars preventius:


Granota de treball.



Casc de seguretat homologat.



Soldadors amb ús de mandil de cuir, guants, ulleres i botes polaines.



Escales, plataformes i bastides fetes servir, estaran perfectament condicionades i
disposaran de baranes de seguretat reglamentaries.

Ram de paleta:
-

Riscos mes freqüents:

Instal·lacions d’electricitat, telefonia i cablejat:



Caiguda de persones

-

Riscos mes freqüents:



Caiguda de materials



Caigudes de personal a diferent nivell per l’ús inadequat de l'escala i/o bastida.



Lesions oculars



Contactes elèctrics directes. ·



Afeccions a la pell

-

Proteccions col·lectives:
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En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.



Per damunt d'alçades de treball superior als 2m. tota bastida ha d’estar proveïda de
barana de 0,90m. d’alçada mínima i entornpeu de 0,20m.









Els accessos a les bastides de mes de 1,50m. d’alçada, es fara mitjançant escales de
mà previstes de recolzador antilliscant al sol i la seva longitud haurà de sobrepassar
al menys 0,70m. el punt de suport superior de la plataforma de treball.
En paràmetres de mes de 4m. d’alçada, a nivell del sol s’acotarà l’àrea de treball i es
col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida.

(B.O.E. 28 / 12 / 1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 08 / 03 / 1995) i R.D. 773/1997
(B.O.E. 12 / 06 / 1997).

-

a) S'ha de disposar de les bastides necessàries per al que l'operari mai treballi
per damunt de les espatlles.

Riscs de danys a tercers:

Els riscs que durant la successiva fase d’execució de l'obra pugin afectar a les persones o als
objectes annexos a la mateixa son els següents:
 Caiguda al mateix nivell.

Sempre que sigui indispensable muntar la bastida immediata a un forat de forjat o
façana serà obligatori pels operaris fer servir el cinturó de seguretat o alternativament
dotar la bastida de solides baranes.
Les característiques de seguretat han de reunir les bastides per la realització
d'aquestes tasques seran les següents:

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció:

2.9.10.2

-



Atropellaments.



Col·lisions amb obstacles a la vorera.



Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers:

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2m. d’alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de transit exterior.

b) Fins 3 m. d’alçada es podran fer servir les bastides de borriquetes fixes sense
travaments.



Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent amb assenyalament, que haurà de
ser òptic i lluminós durant la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
Opcionalment es podrà instal·lar al perímetre de la façana una marquesina en voladís
de material resistent.



Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, entretant duri la
maniobra de descarrega, es canalitzarà el transit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturn i senyals de tràfic que avisin als vehicles de la situació de
perill.

c) Per sobre dels 3m. i fins 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de
bastida), es faran servir borriquetes armades de bastidors mòbils travats.
d) Tots els taulells que formen la bastida, hauran d’estar subjectats a les
borriquetes, i no podran volar mes de 0,20m.
e) L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
f)

-

Es prohibirà adossar les bastides a envans o pilastres acabades de fer, ni a
qualsevol altre medi de suport fortuït que no sigui la borriqueta sòlidament
construïda.

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats.



Per a fer servir el morter es aconsellable l’ús de guants de goma o crema protectora
per les mans.

Riscos pel desplaçament de l’obra i mides de protecció.

2.9.10.3

Per trobar-se l’obra dins del casc urbà i en una zona habitada, s’adoptaran les següents
Mesures preventives:
 Tancament perimetral físic de l'entorn de les zones de treballs a l’obra.


Cartells de prohibició d’accés a tercers aliens a l’obra i senyalització de riscos.



El tragi manual de material ceràmic, es realitzarà amb guants antitallada de làtex
rugós.



Disposició d’elements de protecció del pas de vianants: passadissos d’abalisament,
Passarel·les de superació de forats i rases.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992



Abalisament i defensa dels passos per a vehicles.



Enllumenat i elements de d’abalisament lluminós.
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2.9.10.4



Paviments provisionals.



Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.



Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres.



Manteniment de les mesures preventives provisionals.

VIRTUALMENT
IMPOSSIBLE:
S'apropa a l'impossible

De conformitat al R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, el Contractista esta obligat a reflectir al seu
Pla de Seguretat la corresponent "EVACUACIO DE RISCOS" relatius a la totalitat de les
activitats constructives del present projecte.
La "MAGNITUD DEL RISC" (R), es determina pel producte de tres factors:
(P) La "PROBABILITAT DE PERDUDA".
(E) La "FREQÜÈNCIA D'EXPOSICIÓ".
(C) Les "CONSEQÜÈNCIES POSSIBLES".
Segons la formula:
R=PxExC

TAULA DE VALORS

POC HABITUAL
PERÒ
POSSIBLE:
Ha
ocorregut a l'Empresa
MOLT POC
USUAL:
Es
tenen
referencies al que ha
esdevingut
alguna
vegada
IMAGINABLE PERÒ
POC POSSIBLE: No
ha ocorregut mai a
l'Empresa
PRÀCTICAMENT
IMPOSSIBLE:
Una
probabilitat entre un
milió

3

1

1
0

6

FREQÜÈNCIA
D'EXPOSICIÓ
CONTÍNUA:
Constantment

FREQÜENT:

E
1
0

5
0
2

CONSEQÜÈNCIES
POSSIBLES
CATÀSTROFE:
Múltiples morts o danys
superiors a 500 milions

C
1
0

0

6

DESASTRE:
Varies 4
morts
o
danys
0
superiors a 50 milions

OCASIONAL:
Setmanalment

3

MOLT SERIÓS: Una 1
mort o danys superiors
5
a 5 milions

POC USUAL:
Mensualment

2

SERIÓS:
Incapacitat 7
permanent o danys
superiors a 500.000

Diàriament

0

0

IRRELLEVANTS

0

1

MAGNITUD DEL RISC (R)
Mes de 400
200 a 400
70 a 200
20 a 70
Menys de 20

CLASSIFICACIÓ DEL RISC
RISC MOLT ELEVAT: Cal variar el Projecte
RISC ELEVAT: Requereix correcció del Procediment de Treball.
RISC SUBSTANCIAL: Requereix correcció
RISC POSSIBLE: Precisa atenció adequada.

RISC ASSUMIBLE: Acceptable a l'estat actual

2.9.11 Equips de Protecció Individual.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepció signat pel beneficiari.

Aplicant la següent taula de valors:
P

CAP EXPOSICIÓ

INTERPRETACIO "MAGNITUD DEL RISC"

Càlcul per determinar la "MAGNITUD DEL RISC"

PROBABILITAT
DE PERDUA
FÀCILMENT
PREVISIBLE:
Succeeix
freqüentment
MOLT
POSSIBLE:
Succeeix amb certa
facilitat

0

RAR: Unes poques 1
vegades durant l'any

MOLT RAR: Un cop a 0
l'any

5

IMPORTANT:
3
Incapacitat temporal o
danys
superiors
a
50.000
NOTABLE: Lesions
1
sense baixa o dany
superior a 5.000

En els casos en que no existeixi normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, entre els que
existeixin al mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per
aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist i plau del tècnic que supervisa el
compliment del Pla de Seguretat i Higiene per part de la Direcció Facultativa.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva D’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que es produeixi,
raonablement, carència dels mateixos. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del
personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites
d’obra, etc.
Guia dels equips de protecció personal de previsible ús a l’obra.


Casc de seguretat homologat.



Armilla reflectant (obligatòria a tots els treballs)



Pantalla facial de policarbonat transparent adaptable al casc.



Pantalla facial d’acetat transparent adaptable sobre arnes subjectat al cap.



Pantalla de soldador, de mà, homologada. Visor fosc DIN-12.



Pantalla de soldador abatible sobre arnes subjectat al cap, homologada. Visor fosc
DIN-12.
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Ulleres per a treballs d’oxitall amb oculars tipus cassoleta i montura de rondi acerada.
Visor fosc DIN-5.



Guants d'ús general, tipus americà, palma, ungleres i cobredits en pell flor i dors de
lona.



Ulleres antimpactes homologades, de muntures universals, aptes per ser
superposades, si fora cal, a muntures de carrer amb vidres graduats.. Visor orgànic
neutre.



Guants de cuir flor boví, per treballs de precisió.



Guants antitallada de punt tipus ferrallista, amb palmell i dits en làtex rugós.



Guants de soldador, de serratge, manega llarga amb curtació al crom i folre
anticaloric a l'interior.



Guants de goma impermeables a l'aigua.



Guants de PVC.

Ulleres panoràmiques de picapedrer, ajustables amb goma elàstica. Visor de reixeta
de tela metàl·lica.



Guants aïllants per alta tensió.



Guants aïllants per baixa tensió homologats. Classe III.



Mascareta respiratòria auto filtrant de partícules de retenció mecànica simple, de
material cel·lulòsic homologat.



Botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada, pis antilliscant, plantilla
antisuor i transpirable. Classe III.



Mascareta respiratòria de seguretat antipartícules, de retenció mitjançant filtre
mecànic recanviable, homologat.



Botes de mitja canya impermeables a l'aigua i a la humitat, amb puntera reforçada
homologada.



Mascareta respiratòria de seguretat enfront emanacions tòxiques de baixa
concentració, retenció mitjançant filtre químic específic recanviable, homologat.



Plantilles antiobjectes punxants.





Jaqueta de cuir per a soldador.

Filtre per a mascareta antipols homologada.





Polaines per soldador.

Filtre químic per mascareta homologat.





Granota de treball resistent a l’abrasió i a la calor.

Equip de respiració autònoma de pressió positiva, complert.





Vestit de pluja sense costures.

Protectors auditius simples tipus tap d’escuma, homologats.





Guia d'eleccions dels equips de protecció individual de possible utilitat a l'obra.

Protector auditiu tipus auricular homologats.



Cinturó de seguretat de subjecció homologat. Classe A.



Cinturó de seguretat de suspensió homologat. Classe B.



Cinturó de seguretat anticaigudes, homologat. Classe C.



Cinturó portaeines.



Cinturo de seguretat amb portaeines homologat. Classe A,B, o C.



Dispositiu anticaigudes homologat, per amarrador de cinturo de seguretat a sirga
d’ancoratge i diàmetre 16 m/m.



Faixa elàstica o cinturo lumbar de protecció de sobreesforços.



Canellera antivibratori elàstic.



Ulleres panoràmiques antipols, amb respiradors laterals i ajustables amb goma
elàstica. Visor d’acetat transparent amb tractament antientelat.



Ulleres d’esmerilat tipus cassoleta, amb respiradors i ajustables amb goma elàstica.
Visor orgànic.



A.-Protecció de la cara.
1. Els medis de protecció de la cara podran ser de varis tipus, en funció del risc a
minimitzar:


Pantalla abatible amb arnes propi



Pantalla abatible subjectada al casc de protecció



Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.



Pantalles sostingudes amb la mà

2. Les Pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica
prima o previstes d’un visor amb vidre inestellable.
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió l'aparell de la pantalla
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorat,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbestins estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
3. Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de ma anomenada
"Caixo de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent,
sent retràctil al fosc per facilitar el picat de l’escòria i, ambdós, fàcilment recanviable. Als
llocs de soldadura elèctrica es necessiti i als de soldadura amb gas inherent (Nertal), es
faran servir les Pantalles de cap atallatge graduable per a poder-se ajustar.
4. Les Pantalles per soldadures, be siguin de ma, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada. Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir
cap part metàl·lica a l’exterior, amb el fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça
de soldar.

casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per una major ventilació.


Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.



Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.



En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.



Les Pantalles o visors seran lliures d'estries, esgarrapades, menisc i altres defectes i
seran de grandària i resistència adequades al risc.



Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es
desaran protegits contra el fregament. Seran d'us individual i no podran ser utilitzats
per diferents persones.

C.-Vidres de protecció.

B.- Protecció de la vista.
1. Els medis de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos:


Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids



Acció de pols i fums.



Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.



Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.



Radiacions perilloses per la intensitat o naturalesa



Enlluernament

2. La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l’ús d'ulleres, Pantalles transparents o
Viseres.
3. Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:




Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense prejudici de la seva
resistència i eficàcia.
Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ben ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelant; en els
casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors però
portant incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demes

1. Les lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de
les radiacions incidents.
2. Si el treballador necessites vidres correctors, al mancar aquests d’homologació
especifica CEE o MT, per tractar-se d'una pròtesi personal i individualitzada, se li
podran proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció
dels vidres correctors o altres que puguin ser superposats a les graduades del propi
interessat.
3. Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient.
D.- Proteccions a les orelles.
1. Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80Db-A, serà obligatori l’ús d’elements
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d’aïllaments
insonorització que procedeixi adoptar.
2. Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportarlos, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, disc o casquets antisorolls o dispositius
similars.
3. Quan es sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l’ús de taps contra el
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, coto o llana de vidre.
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4. La protecció dels pavellons de l’oïda es combinarà amb la del crani i la cara pels medis
previstos en aquest estudi.
5. Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'us individual.
E.-Protecció de les extremitats inferiors.
1. Per la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de botes de seguretat, adaptades als RISCOS a prevenir:






En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l’ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Enfront el risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o en front riscos químics, es farà us
de calcat de pis de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció enfront l'aigua i la humitat, s’efectuarà amb botes altes de goma, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terrers i realització d'estructures i enderroc.

2. En els casos de RISCOS concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits
màxims de defensa enfront als mateixos.
3. Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calcat aïllant
sense cap element metàl·lic.
4. En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, al no tenir elements de
ferro o acer, la tanca serà de zafatge ràpid per obrir-la ràpidament davant l'eventual
introducció de partícules incandescents.
5. Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus,
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l’ús de plantilles d'acer flexibles sobre el bloc
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o
6. La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l’ús
de cobrepeus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.
7. Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calcat de seguretat serà
de materials transpirables i disposaran de plantilles antisuor.
F.-Protecció de les extremitats superiors.
1. La protecció de mans, avantbraç, i brac es farà mitjançant guants, manegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.

2. Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex o ris
antitallada, etc., segons les característiques o RISCOS del treball a realitzar.
3. En determinades circumstancies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans,
fent-se servir als efectes didals o manoples.
4. Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han
estat fabricats, prohibint l’ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit
indispensable.
5. Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectors i guants tipus
cirurgia.
G.-Protecció de l’aparell respiratori.
1. Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:


Seran de tipus apropiat al risc.



S’adaptaran completament al contorn facial de l’usuari, per evitar filtracions.



Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.



Es vigilarà la conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot cas un
cop al mes.



Es netejaran i desinfectaran desprès del seu us.



S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25oC.



Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o
de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis.



En l’ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l’ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els
oculars correctors específics per l'usuari. Es tindrà especial atenció en el perfecte
ajustament d’aquells usuaris que tinguin deformacions notòries que afectin a l’oval
facial.
2. Els riscos a prevenir de l’aparell respiratori seran els obligats per:


Pols, fums i boires.



Vapors metàl·lics i orgànics.



Gasos tòxics industrials.



Monòxid de carboni.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
25

ANNEX - 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMORIA


de les radiacions calorífiques i descarregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense
perforar-se.

Baixa concentració d’oxigen respirable.

3. L'ús de caretes amb filtre s’autoritzarà sols en aquells llocs de treball en els que existeixi
poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.



S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals, des de la data de
fabricació (injectada en relleu a l’interior, s’hauran de donar de baixa, encara que no
siguin fets servir i es trobin emmagatzemats.



Seran d’us personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris
posteriors, previ rentat sèptic dels mateixos i substitució integra dels atallatge
interiors per altres, totalment nous.

4. Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu us i nivell de saturació
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada
us, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
5. Sota cap concepte es substituirà l’ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica ocasionalment encara compta amb
adeptes al nostre sector.
H.-Protecció del cap.
1. Comprendre la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
especifica d’ulls i oïdes.
2. Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a
maquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i
ocasional de Substancies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o
altres medis adequats, eliminant-se els llaços, cintes i detalls que sobresortint.
3. Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús
de cobrecaps o passamuntanyes, tipus "manega elàstica de punt", adaptables sobre el
casc (mai al seu interior).
4. Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta D’OBJECTES o topades sobre el
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.
5. Els cascos de seguretat podran ser amb ala complerta al seu voltant, protegint en part
les orelles i el coll, o be amb visera únicament damunt el front, i en ambdós casos
hauran de complir els següents requisits:


Estaran formats de cascos pròpiament dit, i d’arnes o atallatge d’adaptació al cap, el
qual constitueix la part en contacte amb la mateixa i anar previst d’una "galtera"
ajustada per la seva secció. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides
dels caps, la fixació al casc haurà de ser solida, deixant un llum lliure de 2 a 4 cm.
entre el mateix i la paret interior del casc, a fi d’amortir els impactes. A l’interior del
frontis de l ’atallatge s’haurà de disposar d’un des-suador de "cuirson" o material
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables
fàcilment.



Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense prejudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 Qg. de pes.



Es protegirà al treballador de les descarregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir

I.- Protecció personal contra contactes elèctrics.
1. Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu
voltant , faran servir roba sense accessoris metàllics.
2. Faran servir Pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant,
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, Eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.
J.- Cinturons de seguretat.
1. En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2m.), serà perceptiu l’ús
de cinturo de seguretat anticipades (tipus paracaigudista amb arnes).
2. Aquests cinturons reuniran les següents característiques:


Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.



Tindran una amplada entre 10 i 20 cm. una espessor no inferior a 4m/m i llargària el
mes reduïda possible.



Es revisaran sempre abans del seu us, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda
lliure des de l’altura de 5m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.



Aniran previstos d’anelles per on passaran la corda salva caigudes , que no podran
anar subjectes mitjançant reblons.

3. La corda salva caigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12m/m.
Queda prohibit per aquest fi el cable metàllic, tant pel risc de contacte amb línies
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga
d’amarrador també serà de poliamida, però el diàmetre de 16 m/m.
4. Es vigilarà de manera especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. En tot
cas, la llargada de la corda salva caigudes haurà de cobrir distancies el mes curtes
possibles.
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5. El cinturo, si be pot fer-se servir per a varis usuaris durant la vida útil, durant el temps
que persisteixi el risc de caiguda d’alçària, estarà individualment assignat a cada usuari
amb rebut visat per part del receptor.

Durant la realització dels treballs, les plataformes de fusta tradicional hauran de reunir les
següents característiques mínimes:


Amplada mínima 60 cm.(3 taulons de 20 cm. d’amplada).



La fusta haurà de ser de bona qualitat sense esquerdes ni nusos. Serà elecció
preferent l’avet sobre el pi.

Serveix per impedir l’accés a zones de risc potencial. Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
estant construïdes a base de tubs metàllics. Disposaran de potes per aguantar-se
verticalment.



Secció de gruix uniforme sense balcament i no inferior a 7 cm. de cantell (5 cm. si es
tracta d’avet).



Longitud màxima entre punts de suport de taulons 2,50m.

Cordo de d’abalisament.



Es collocarà als límits de zones de treball o de pas a les zones que existeixi risc de caiguda
per desnivell o per caiguda D’OBJECTES. Si es necessari serà reflectant.

Els elements de fusta no poden muntar entre si formant esglaons ni sobresortir en
forma de "llates", de la superfície llisa de passos sobre les plataformes.



No poden volar mes de quatre vegades el seu propi gruix (màxim 20cm.).

Passadís de seguretat.



Estaran subjectats per lies o sergents a l’estructura portant.



Les zones perimetrals de les plataformes de treball així com els accessos passos i
passarel·les a les mateixes, susceptibles de permetre caigudes de persones o
objectes des de mes de 2m. d’alçada, estaran protegides amb baranes de 1m.
d’alçada, equipades amb llistons intermedis i entornpeu de 20cm d’alçada capaços
de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 100 Qg/ml. Alçada mínima des
del nivell del sol.



La distancia entre el paviment i plataforma serà de tal manera, que s’eviti la caiguda
dels operaris. En el cas que no es pugui cobrir l’espai entre la plataforma i el
paviment, s’haurà de cobrir el nivell inferior sense que en cap cas superi una alçada
de 1,80m. Per accedir a les plataformes, s’instal·laran medis segurs. Les escales de
ma que comuniquen als diferents pisos de la bastida hauran de salvar cadascuna
l’alçada de dos pisos seguits. La distancia que han de salvar no ultrapassaran 1,80m.

2.9.12 Mitjans de Protecció Col·lectiva

Tanca metàl·lica autònoma per a contenció de vianants.

Es collocarà als accessos o passos obligatoris d’una amplada mínima 1,20 m i 200 Qg. de
resistència/m2, a l’obra i/o al seu entorn, on hi hagin forats horitzontals al descobert, acopis de
materials o evolució de maquinaria en moviment. La seva llargària i amplada dependran de les
circumstancies de cada cas. Es podran realitzar a base de tanques metàl·liques autònomes,
cordo d’abalisament, taulons o planxes metàl·liques, peus drets i llinda a base de taulons
embridats, fermament subjectes al terreny.
Topall per vehicles.
Es disposarà als límits de zones d’aplec, abocament o maniobres, per impedir bolcades. Es
podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats
als mateixos, o d’altra manera mes eficaç.
Lona.
Es collocarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes, així com per aïllar a aquells de
les condicions atmosfèriques adverses. En aquells casos on es facin treballs de soldadura o
similars, la lona haurà de ser de "KEVLAR", "NOMEX" o teixit ignífug equivalent (recordis que
els teixits de fibra esvàstica estan absolutament prohibits).
Es tindran en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.
Sàgola (cable fiador de subjecció de cinturo de seguretat) i els seus ancoratges.
Tindrà prou resistència com per a suportar els esforços que puguin ser sotmesos d’acord amb
la funció protectora.
Plataformes de treball

Passarel·les.
En aquelles zones que sigui necessari el pas de vianants sobre forats, petits desnivells i
obstacles, originats pels treballs es realitzaran mitjançant passarelles. Seran preferiblement
prefabricats de metall, o en defecte realitzades "in situ", d’una amplada mínima de 1m. ,
dotades als seus laterals de baranes de seguretat reglamentaries: la plataforma serà capaç de
resistir 300 Qg. de pes i estarà dotada de garlandes d’illuminació nocturna, si es troba afectant
la via publica. L’amplada útil mínima serà de :0,80m. Disposarà de baranes complertes quan hi
hagin riscos de CAIGUDES d’alçades entre diferents nivells, superiors a 2m. Inclinació màxima
admissible: 25 %. L’anivellació transversal ha d’estar garantida. La superfície ha de ser llisa i
antilliscant.
Escales portàtils.
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Les escales que hagin de fer-se servir a l’obra hauran de ser preferentment d’alumini o ferro, si
no fos possible es faran servir de fusta, però amb els esglaons emboetats i no clavats. Estaran
dotats de capçals subjectes a la part superior, i sobrepassaran en un metre el punt de suport
superior. Prèviament al seu us, s’escollirà el tipus d’escala, en funció de la tasca a que estigui
destinada. Les escales de ma hauran de reunir les garanties necessàries de solidesa,
estabilitat i seguretat. No es faran servir escales excessivament curtes o llargues, ni
entroncades. Com a mínim hauran de reunir les següents condicions:

Seran de fusta, xapa, xarxa, etc..., i no permetran la caiguda de persones i objectes al seu
interior: Hauran d’estar sòlidament fixats.
Baranes de protecció
Ampits provisionals de tancaments de forats verticals i perímetre de plataforma de treball,
susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2m.;
constituït per balustre, entornpeu de 20 cm d’alçada, travesser intermedi i passamans
superiors, de 1m. d’alçada sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, capaços de
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 Qg/ml.



Bancada d’una sola peca.



Esglaons ben encadellats, no clavats.



A les de fusta, l’element protector serà transparent.



Les bases dels muntants estaran previstes de capçals, puntes de ferro, grapes o
altres mecanismes antilliscants. I de ganxos de subjecció a la part superior.



Espai igual entre esglaons i distanciats entre 25 i 35 cm. L’alçada mínima serà de 50
cm.

Cables adequats a la carrega que ha de suportar, connexions a les bases mitjançant clavilles
normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades.



A les metàl·liques, els esglaons estaran ben enjovats o soldats als muntants.

Fusibles blindats i calibrats segons la carrega màxima a suportar pels interruptors.



Les escales de ma mai s’adossaran sobre materials solts, sinó sobre superfícies
llises i resistents.



S’adossaran sobre els muntants.



Els ascensos i descens s’efectuaran sempre front les mateixes.

Continuïtat de la presa a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un valor
màxim de la resistència de 78 Ohms. Les maquines fixes disposaran de presa de terra
independent. La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que sigui garantida
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V.
La seva resistència es mesurarà periòdicament, i a l’època mes eixuta de l’any.



Si l’escala no es pot lligar a l’estructura , es necessitarà un operari auxiliar a la seva
base.



Als voltants de les línies elèctriques es mantindran les distancies de seguretat. Alta
tensio:5 m. Baixa tensió : 3m.



Sempre que es realitzi algun treball sobre una escala de ma, serà necessari que un
segon operari aguanti l’escala i vigili l’actuació del company sobre aquesta.



Quan es realitzin els treballs a mes de dos metres d’alçada sobre una escala manual,
serà obligatori l’ús de l’arnes de seguretat ancorat a un punt fixe. (no es vàlid anclarse a l’escala).

En general les escales de ma reuniran totes i cadascuna d’aquestes indicacions mes les
introduïdes en el R.D.486/1997. Les escales de tisora estaran proveïdes de cadenes o cables
que impedeixin la seva obertura al fer-se servir, així com topalls al seu extrem superior.
L’alçada màxima no ha de sobrepassar els 5,5m.
Condemna de forats horitzontals

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics.
La installació elèctrica estarà subjecte al reglament electrotècnic de baixa tensió avalat per
l’installador homologat.

Les preses de corrent estaran previstes de neutre en enclavament i seran blindades.
Tots els circuits de subministrament a les maquines i installacions d’enllumenat estaran
protegides per ploms blindats, interruptors magneto tèrmics i disjuntors diferencials d’alta
sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors
diferencials, serà de 30 mA, per l’enllumenat i de 300 mA per a forca.
Els cables elèctrics que presentin DESPERFECTES de recobriment aïllant S’hauran de
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.
Distancia de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en KV)/100.
Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: es preceptiu l’ús de transformadors
portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits.
A les canalitzacions elèctriques soterrades que en tensió puguin quedar al descobert, els
treballadors equipats d’equips de protecció individual dielèctrica, faran una llitera o safata de
taulons, suspesos de corda lligada a la coronació de l’excavació, per evitar la catenària del
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cable. Amb posterioritat s’apantallarà exteriorment amb lona-telo vertical de teixit geotèxtil o
lamina de PVC (galga 400).

Il·luminació provisional d’obra.
Compliran amb els següents requisits generals:

2.9.13 Sistemes i mitjans auxiliars d’utilitat preventiva.



Zones de pas : 20 Lux.

Senyalització normalitzada de seguretat.



Zones de treball : 200-300 Lux.

Es collocarà en els llocs de l’obra o als accessos on S’haurà d’advertir de RISCOS, recordar
obligacions de fer servir determinades proteccions, establir prohibicions o informar de
determinades situacions preventives.



Portàtils manuals d’enllumenat elèctric : 24 Volts



Prohibició total d’utilitzar illuminació de flama.



Els accessoris d’illuminació exterior seran estancs a la humitat.

A l’apartat de documentació gràfica del present estudi de seguretat i higiene, s’inclouen els
senyals normalitzats de seguretat mes comuns, d’acord amb el R.D. 1403/86 de 9 de Maig.

Transformador de seguretat de 24 volts.

Senyalitzacions normalitzades de tràfic.

Es situarà a les línies d’alimentació elèctrica d’Eines i llums manuals, quan es treballi en zones
amb alt contingut d’humitat.

Es collocaran en tots als llocs de l’obra o els seus accessos i entorn, on la circulació de
vehicles i vianants ho aconselli, d’acord amb el Codi de la Circulació i la Norma 8.3-IC.

Extintors.

Senyalització de prevenció laboral.

Seran adequats en característiques d’agents extintors i dimensions, al tipus d’incendi
previsible.

Es col·locaran en tots als llocs d l’obra o els seus accessos i entorn, on sigui necessari indicar
una obligació, una advertència dels riscos, una prohibició o una indicació de salvament,
d’acord amb el R.D. 485/97.

De forma general cada equip d’intervenció estarà dotat com a mínim d’un extintor polivalent en
el vehicle.

Jaló de senyalització.

Es revisarà el pes i possibles fuites cada 6 mesos com a mínim.

Es collocarà com a complement de la corda de d’abalisament a les zones on sigui precís
limitar el pas.

Disposaran de la placa de segellat de l’organisme competent del Departament d’Industria, amb
la data segellada de l’ultima revisió, que no haurà de superar en cap cas els últims 5 anys.

Barreres de seguretat tipus biona o barreres tipus “New Jersey”.

2.9.15 Condicions de seguretat, resguards i proteccions de màquines.

Es collocarà per establir topalls als cantells de calcada quan hi hagi risc que els vehicles
envaeixin l’espai ocupat per l’obra o alguna de les seves activitats o riscos de caiguda per
desnivell, de vehicles. Les seves característiques romanen definides a la norma 8.3-IC.

Com a regla general el Contractista Principal D’aquesta obra es responsabilitzarà del
acompliments integra al R.D. 1495/86, de 26 de Maig, relatiu al REGLAMENT DE
SEGURETAT A LES MAQUINES i R.D. 1215/97, de 18 de juliol, relatiu a les DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT I SALUT PER L’UTILITZACIO PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS DE TREBALL i reglaments connexos, així com a les successives instruccions
tècniques complementaries de desenvolupament.

Pòrtic de limitació de gàlib.
Per prevenir contactes o aproximacions excessives de maquines i vehicles a les proximitats
d’una línia elèctrica àrea o obstacle horitzontal. El seu llindar estarà degudament assenyalat.
2.9.14 Sistemes i equipaments preventius per protecció d’Instal·lacions

Abalisament lluminós del gàlib.
Equip òptic d’indicació d’obstacles a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant garlanda per
a llums i portallums d’alimentació autònoma.

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’Unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma
especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementaries
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris pel manteniment i verificació
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació.
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Portaran a mes a mes, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
-Nom del fabricant.
-Any de fabricació, importació i/o subministrament.
-Tipus i numero de fabricació.
-Potencia en Kw.
-Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’us, d’entitat acreditada, si
procedeix.
Independentment de les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementaries, els Equips de Treball les Maquines i elements de les mateixes, sota la
responsabilitat del Contractista, superaran els següents reconeixements:
1. Prevenció integrada.
Als equips i maquines, els elements constitutius d’aquestes o aparells acoplats a
aquestes estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no siguin
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci
conforme a les condicions previstes pel fabricant.
2. Trencament en servei.
Les diferents parts dels equips i maquines, així com els seus elements constitutius
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços que hagin d’estar sotmesos, així
com qualsevol altra influencia externa o interna que puguin presentar-se en les
condicions normals d’utilització.
3. Monolitisme de l’equip o màquina.
Quan existeixin parts de l’equip o maquines, les pèrdues de subjecció dels quals, puguin
donar lloc a perill, disposar de complements addicionals per evitar que les esmentades
parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial
per l’Empresa.
4. Previsió de trencada o projecció de fragments d’elements giratoris.
Als equips o maquines amb provisió d’elements giratoris, les trencades o despreniments
dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció
complementaria que retingui els POSSIBLES fragments impedint la seva incidència
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’Empresa.
5. Previsió de CAIGUDES totals o parcials dels equips o màquines per pèrdua d’estabilitat.

Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d’estabilitat de l’equip o màquina en condicions normals d’utilització.
6. Absència d’arestes agudes o tallants.
A les parts accessibles dels equips o maquines no hauran de existir arestes agudes o
tallants que puguin produir Ferides.
7. Previsió de CAIGUDES de persones o objectes a diferent nivell.
Les àrees de treball o zones on sigui necessària la visita de personal per efectuar
operacions com ara inspecció, regulació o manteniment, i que siguin a un nivell superior
al del terra i comportin perill en cas de caiguda, estaran amb provisió de plataformes de
treball, amb accessos adequats, dotats ambdós amb Sistemes de protecció col·lectiva
que impedeixi la caiguda.
8. Contactes amb superfícies calentes o fredes.
Les superfícies dels equips o maquines que puguin produir danys a les persones per
contacte directe amb aquestes, deguts a la seva elevada o baixa temperatura, hauran
d’estar adequadament protegides mitjançant aïllaments i apantallats tèrmics eficaços.
9. Incendis i explosions.
Als equips maquines o aparells destinats al treball de productes o materials que
produeixin o utilitzin gasos, vapors, pols o residus inflamables, hauran de prendre’s
mesures necessàries per evitar incendis o explosions, per mitja de catalitzadors,
superfícies antiespurnes, aïllaments de circuits, vàlvules antiretorn o dispositius
antideflagrants de provada eficàcia.
10. Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors.
Els equips i maquines amb punts susceptibles de projeccions que puguin danyar a les
persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per l’Empresa,
disposaran d’apuntalat adequat mitjançant carcasses de protecció o resguards.
11. Subjecció de les peces a mecanitzar.
Posició eficaç de mordassa d’ajustament, grillons o sergents, de forma que al funcionar
la maquina o equip garanteixi la subjecció de la mateixa o de la peca a mecanitzar de
forma que no pugui donar lloc a danys a les persones i/o les coses amb conseqüència
de pèrdua patrimonial per l’Empresa.
12. Òrgans de transmissió.Els elements mòbils dels equips, maquines i dels aparells utilitzats per la transmissió
d’energia o moviment han d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que
previnguin tot perill de contacte o Atrapaments.
13. Elements de treball i peces mòbils.
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Els elements mòbils dels equips i/o maquines així com les peces a treballar han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distancies amb franquícies
de seguretat o detectors de presencia de forma que no impliquin perill per les persones
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per l’Empresa.
14. Sistema de màquines o part d’aquestes que treballen amb independència.
Quan la instal·lació esta constituïda per un conjunt de maquines o una maquina esta
formada per diverses parts que treballen independentment, i es necessari efectuar
proves de les seves parts, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense
perjudici al que cada maquina o part d’aquesta disposi d’un sistema de protecció
adequat i eficaç.
15. Equips o màquines que puguin ser utilitzades o enviades de diverses maneres.
Quan l’equip o maquina siguin dissenyats per ser utilitzats o enviats de diferents
maneres, i sigui necessari un sistema de protecció diferent per cada forma d’utilització o
comandament, hauran de ser dotats d’enclavaments, duplicitat de circuits i senyalització
adequats, que obliguin a l’operador a deixar constància del seu coneixement de la
situació, amb antelació a la presa de comandament de l’operació o maniobra prevista
pel fabricant, de manera que no indueix a confusió possible.
16. Control de risc elèctric.
Els equips o maquines alimentats mitjançant energia elèctrica disposaran dels
aïllaments, posta a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i
senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presencia de
tensió en zones accessibles a les persones o materials conductors i/o combustibles.
17. Control de sobrepressions de gasos o fluids.
Els equips, maquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes,
brides, ràcords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats,
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per les persones i/o les
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per l’Empresa, per fugues o trencades.
18. Control d’agents físics i químics.
a) Les maquines, equips o aparells en els que durant el treball normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la
salut de les persones o patrimoni de l’Empresa, hauran d’anar provinguts de
Sistemes eficaços de captació dels esmentats contaminats acoblats a Sistemes
d’evacuació dels mateixos.
b) Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar a la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants,
aniran provinguts de dosímetres i Sistemes d’apantallament de protecció
radiològica eficaços.

c) El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts a nivells inferiors als límits
establertes per la normativa vigent en cada moment, com nocius per les
persones circumdants.
19. Disseny ergonòmic.
Els equips, maquines, aparells i estris d’alimentació o servei estaran dissenyats i
construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
a) Espai i medis de treball al punt de l’operació.
b) Absència de contaminació ambiental.
c) Procés de treballs: carrega física, temps..,
20. Lloc de comandament.
Els llocs de comandaments de les maquines han de ser fàcilment accessibles pels
operadors, i estar situats fora de tota zona on puguin existir perill pels mateixos. Des de
l’esmentada zona i essent en posició d’accionar els comandaments, l’operador ha de
disposar de la major visibilitat possible de la maquina i/o equip, les zones de recorregut i
en especial dels seus òrgans, mitjans auxiliars o parts perilloses.
21. Posada en marxa.
a) L’engegada de la maquina nomes serà possible quan siguin garantitzades les
condiciones de seguretat per les persones i/o les coses com conseqüències de
pèrdua patrimonial per l’Empresa així com pel propi equip o maquina.
b) La posada en marxa de l’equip o maquina, si pot implicar perill, nomes serà
possible per una acció voluntària de l’operador o equips de funcionament
automàtic, hauran de disposar d’embragatge o enclavament eficaç que garanteixi
la suficiència dels elements de seguretat i/o protecció.
c) Els mecanismes de posada en marxa han de ser fàcilment accessibles pels
treballadors, estar situats lluny de les zones de perill, i protegits de forma que
s’evitin accionaments involuntaris.
d) Si la maquina o equips es paren encara que sigui momentàniament per una
errada en l’alimentació d’energia, i la posada en marxa inesperada pugui suposar
perill, no podrà posar-se en marxa automàticament a l’estar restablerta
l’alimentació d’energia.
e) Si la parada de la maquina o equip es produeix per l’actuació d’un sistema de
protecció, la nova posada en marxa nomes serà possible desprès de restablertes
les condicions de seguretat i previ accionament del mecanisme que ordeni la
posada en marxa.
f) Els equips, maquines o conjunt d’aquestes en que des del lloc de comandament
no puguin veure la totalitat de la mateixa i puguin suposar perill en la posada en
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marxa, per les persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial
per l’Empresa, es dotaran d’alarma adequada que sigui fàcilment perceptible per
les persones. Aquesta alarma actuant mitjançant temporitzador, procedirà a la
posada en marxa de la maquina o equip i es connectarà de forma automàtica al
polsar els mecanismes d’engegada.
22. Desconnexió de la màquina o equip.
En tota maquina o equip ha d’existir un dispositiu manual que permeti al final de la
utilització la seva posada en condicions de major seguretat (maquina o equip parat).
Aquest dispositiu ha d’assegurar en una sola maniobra la interrupció de totes les
funcions de la maquina, en l’excepció que l’anullació d’alguna d’aquestes pugui donar
lloc a perill per les persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per
l’Empresa o danys a la maquina o equip. En aquest cas, dita funció podrà ser
mantinguda o be diferida la seva desconnexió fins que no existeixi perill.
23. Aturada d’emergència.Tota maquina o equip que pugui necessitar ser aturada a la major brevetat possible,
amb el fi d’evitar o minimitzar els POSSIBLES danys, haurà d’estar dotada d’un sistema
d’aturada d’emergència. Aquest sistema estarà collocat com mínim a les maquines
subjectes a les següents condicions:
a) Quan estant el treballador en una zona de perill, el comandament ordinari
d’aturada de l’element que produeix el perill no pugui esser accionat fàcil i
ràpidament pel mateix.
b) Quan la maquina o equip no pugui ser suficientment vigilada des del lloc de
comandament.
c) Quan davant d’una emergència pugui esser necessari una aturada mes enèrgic
diferent de l’ordinari.
d) Quan l’aturada accidental d’una maquina o equip funcionant dins d’un conjunt
interdependent, pugui originar perill per les persones o danys a les instal·lacions,
o quan el conjunt no pugui parar-se accionant un únic element fàcilment
accessible.
24. Prioritat de les ordres d’aturada sobre les de marxa.
L’acció mantinguda sobre els òrgans d’engegada, no deuen en cap cas oposar-se a les
ordres d’aturada.
25. Selectors de les diverses maneres de funcionament o de comandament de l’equip o
màquina.
Els selectors dels equips o maquines que puguin treballar o ser comandades de
diverses formes, han de poder ser bloquejades amb l’ajuda de claus o Eines adients, en
cada posició elegida. A cada posició del selector no han de correspondre mes que una
sola forma de comandament o funcionament.

26. Manteniment, ajust, regulació, greixada, alimentació o altres operacions a efectuar als
equips o màquines.
Els equips o maquines han d’estar dissenyats per que les operacions de manteniment
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, des de dels llocs
fàcilment accessibles, i sense necessitat d’eliminar els Sistemes de protecció. Quan
aquestes operacions o altres, hagin d’efectuar-se amb la maquina o amb els elements
perillosos en marxa i anullats els Sistemes de protecció, a l’anular el sistema de
protecció, s’haurà de complir:
a) La maquina nomes podrà funcionar a velocitat molt reduïda, cop a cop, o a esforç
reduït.
b) El comandament de l’engegada serà sensitiu. Sempre que sigui possible,
l’esmenat comandament haurà de disposar-se de manera que permeti a l’operari
veure els moviments comandats.
c) L’anul·lació del sistema de protecció i el funcionament de la maquina en les
condicions esmenades, als incisos a) i b) excloure qualsevol altre tipus de marxa
o comandament. Els dispositius de desconnexió de les maquines hauran de ser
bloquejats amb eficàcia inviolable en la posició que aïllin i deixi sense energia
motriu els elements de la maquina. En cas al que això no fos tècnicament
factible, s’advertiran a la maquina o equip (mitjançant rètols normalitzats pel
fabricant o importador) els perills que puguin originar-se i igualment, al manual
d’instruccions estaran advertits com ara perills i s’indicaran les precaucions a
prendre per evitar-les. Aquesta prescripció es particularment important en cas
d’existir perills de difícil detecció o quan desprès de la interrupció de l’energia
puguin existir moviments deguts a la inèrcia.
27. Protecció dels punts d’operació.
Les maquines o equips disposaran de dispositius o proteccions adequats per evitar
riscos d’atrapaments als punts d’operació, com ara resguards fixos, dispositius apartacossos, barres d’aturada, calces, dispositius d’alimentació automàtica, etc.
Al disseny i emplaçament dels resguards a les maquines, es tindrà en compte que la
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a traves dels mateixos, la
seva rigidesa sigui acord a la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la
introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetran quan sigui possible l’execució d’operacions de manteniment al seu traves,
prolongant els comandaments, greixors, etc., fins a l’exterior del resguard, collocant
superfícies transparents davant els indicadors, etc.
28. Transport.
El fabricant o importador donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats,
perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A
aquests efectes, en maquines o equips estacionaris:
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a) S’indicarà el pes de les maquines o parts desmuntables d’aquestes que tinguin
un pes superior a 500 Quilograms.
b) S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat de la maquina o
equip, i es subjectarà de manera adequada.
c) Aquelles maquines o parts de difícil amarra es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la
manera d’efectuar l’amarra correctament.
29. Muntatge.
El fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge de la
maquina pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. Igualment haurà
de facilitar les dades necessàries per efectuar les funcions normals de la maquina i, en
cas necessari, les dades per l’elecció dels elements que impedeixin la transmissió de
vibracions produïdes per la maquina. Les peces d’un pes major de 50 Quilograms i que
tinguin un difícil amarra, estaran dotades de punts de subjecció apropiats a on puguin
muntar-se elements auxiliars per l’elevació. Igualment, el fabricant o importador haurà
d’indicar els espais mínims que haurà que respectar amb relació a les parets i sostre,
per que el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
30. Responsabilitat de l’administració.Els òrgans de l’administració competent en matèria de seguretat laboral, fabricació de
maquines o equips industrials, importació i/o comercialització dels mateixos, hauran
realitzat les inspeccions, assaigs i comprovacions tècnic-administratives pertinents,
Prèvies a l’autorització de comercialització, en condicions de seguretat pels usuaris i el
seu entorn, de les maquines i/o equips amb destinació al mercat nacional.

Equip portàtil per a la mesura del soroll en el lloc de treball capaç de mesurar: SPL, LEQ, LEP,
dosi, PA2H, RMS, temps transcorregut, % dosi, dosi projectada, dosi hora, temps de pic i la
seva duració, en prevenció del trauma sonor dels treballadors exposats, tipus "CASTLE GA
111" o similar.
Anemòmetre.
Equip portàtil per a la mesura de la velocitat del vent, integrat en camions grua com a
dispositiu de seguretat. S’aconsella la paralització dels treballs per a vents superiors a 50
Km/h.
Detector de gasos.
Equip portàtil per mesurar nivells de: oxigen, anhídrid carbònic, òxids nitrosos, meta i límits
d’explosivitat, tipus "MSA", "DRAEGER" o similar.
Bomba de mostreig personal
Equip portàtil de mesura dels nivells de partícules en suspensió, en ambients de generació de
pols, tipus "MSA", "DRAEGER" o similar.
Comprovador d’estat d’installació elèctrica.
Equip portàtil comprovador universal d’installacions de baixa tensió, de la qual la lectura ens
permeti mesurar: interruptors diferencials, resistències a terra, resistències d’aïllament,
resistències de bucle, ordre de successió fases i baixa resistències, etc.., tipus "KAINOTEST"
o similar.

2.9.16 Vàlvules i filtres preventius. Vàlvules antiretorn a equipaments d’oxitallada.

Comprovadors de superfície de situació de serveis subterranis.

Equip de vàlvules en previsió del retorn de flama, installat sobre les manegues dels equips
d’oxitallada.

Equip portàtil no destructiu (accionat per radiofreqüència), comprovador del traçat d'esteses
elèctriques, de conduccions subterrànies, de telèfons i canalitzacions metàlliques, de la qual
lectura ens permetrà mesurar la traca dels serveis i la profunditat aproximada de localització,
tipus "RIUDEL T 16/82" o similar.

Filtre de monòxid de carboni amb motors d’explosió.
Filtre per reduir les emissions de monòxid de carboni situat al tub d’escapament del grup
electrogen i/o compressor, que cal fer funcionar en llocs tancats o mal ventilats.
Filtre electrostàtic en equipaments de soldadura elèctrica.
Equip portàtil d’aspiració localitzades i filtre electrostàtic incorporat, per a retenció de partícules
suspeses en fums metàllics procedents de soldadura elèctrica en llocs tancats o mal ventilats.

Teluròmetre
Equip portàtil mesurador galvanomètric de preses a terra mitjançant sondes.
2.9.18 Instal·lacions de primers auxilis.

Farmaciola portàtil per a centres de treball de menys de 10 treballadors. Per a un nombre
superior de treballadors, la farmaciola serà d’armari.

2.9.17 Aparells d’alarma, mesuradors, detectors i comprovadors.

Sonòmetre.

En aquells centres de treball de 50 treballadors o més, no depenent d’empreses amb serveis
mèdics, hauran de disposar d’un local dotat per a l’assistència sanitària d’urgència.
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S’haurà de tenir a la vista adreces i telèfons dels centres d’assistència més proper,
ambulàncies i bombers.
La farmaciola haurà de tenir com a mínim alcohol, aigua oxigenada, crema antisèptica, venes
de diferents mides, esparadrap, tiretes, mercromina, venes elàstiques, analgèsics, bicarbonat,
cremes per les picades d’insectes, cremes per Cremades, tisores, pinces, i dutxa portàtil pels
ulls. La farmaciola es demanarà totalment equipada a la Mutua Patronal d’Accidents de treballs
del contractista principal, igualment operaran cadascuna de les empreses de subcontractada
en compliment de les seves responsabilitats assistencials de primers auxilis als accidentats no
greus.
Es revisarà mensualment i es tornarà a omplir, per part de la Mutua, tot el consumit.
S’anomenarà a un socorrista d’entre el personal de l’obra que hagi rebut un curset de Primers
Auxilis, per al control mínim d’aquests aspectes.

Local tancat i cobert, comunicat amb el vestidor. Illuminat, ventilat i caldejat a l’estació freda.
El terra i les parets seran de materials impermeables fàcils de netejar, el terra disposarà de
desguàs amb sifó. Ha d’estar equipat amb piletes, amb una aixeta cada 10 persones,
productes per a la higiene i medis per a eixugar-se.
L’evacuació d’aigües brutes es farà sobre xarxa general, fossa sèptica o punt de drenatge.
Cabines d’evacuació.
Local tancat i cobert situat en lloc apartat del refectori. El terra i les parets seran de materials
impermeables i imputrescibles, fàcils de netejar amb raig d’aigua. Porta amb pestell interior
condemnant l’obertura des de l’exterior, ventilació a la part superior i inferior. S’haurà
d’installar una placa turca per cada 25 persones, amb descarrega automàtica d’aigua i estarà
connectat a la xarxa de sanejament o fossa sèptica.
Local de dutxes.

2.9.19 Instal·lacions per a salubritat i confort del personal.

Les installacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques d’allò especificat als
articles 15 i SS del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Per al servei de neteja d’aquestes installacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Respecte a les installacions del personal, S’haurà d’estudiar la possibilitat de poder incloure a
les mateixes al personal subcontractat amb inferior nombre de treballadors, de manera que tot
el personal que hi participi pugui gaudir D’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del
Pressupost de Seguretat assignat als subcontractats o mitjançant qualsevol altra formula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.

Terra i parets en materials impermeables i imputrescibles, pintura de tonalitat clara; ventilat i
amb calefacció a l’estació freda. Disposaran d’una dutxa amb cabina per a despullar-se (cada
10 persones) i deixar la roba, terra antilliscant, seients, penjadors i mirall.
Menjador (refectori).
Diferent del local de vestuari, terra i parets en materials impermeables, pintats en tonalitats
preferentment clares, illuminat, ventilat i amb calefacció a l’estació freda. S’equipara amb banc
allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua, mitjans per a escalfar el
menjar i cubell hermètic per a dipositar les.
2.9.20 Protocol d’emergències

A les obres on treballin 20 o mes operaris, durant, al menys 15 dies, es disposarà de les
instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

En el Pla de Seguretat, es recollirà un protocol per a casos d’emergència realitzat de forma
específica per a aquesta obra, aquest protocol serà entregat a tot el personal, tant propi com
subcontractat, informant del seu contingut.

Vestidors.

El contingut del protocol, com a mínim desenvoluparà els següents apartats:

Lloc reservat exclusivament al canvi de vestimenta, situat el mes a prop possible de l’accés a
l’obra i proper al menjador i serveis. El terra i parets han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejant a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependències subterrànies. Ha d’estar equipat amb armari vestidor,
dotat de clau per a cada treballador, banc o cadires, miralls, escombra, recollidor, cubells
d’escombraries amb tapa hermètica.

Responsable d’emergències (Cap d’emergència)

Lavabo.

S’haurà de concretar qui serà el Cap d’Emergència en cada cas i quines seran les seves
funcions.
Equips d’intervenció
Els caps d’emergències designaran en cada cas els equips que creguin necessaris, propis o
externs.
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Es recollirà en el protocol les direccions i telèfons de contacte de tots els equips externs.(ex.
Bombers 085
Ambulàncies 061, etc…)
Mitjans humans
Es definiran els mitjans humans, tant els components de l’equip com dels equips externs.
Mitjans materials d’extinció d’incendis
Es definiran els mitjans materials, però com a mínim cada equip disposarà en els vehicles d’un
extintor i un telèfon mòbil operatiu.
En cas d’accident greu o mortal
Es donarà avís immediat al 061 o es procedirà a l’evacuació de l’accidentat.
S’activarà el Pla d’Emergències.
Els Caps d’Emergències avisaran al Coordinador de Seguretat, Direcció facultativa y Propietat.
Les empreses han de formar, com a mínim, a un component de l’equip, en coneixements
bàsics en primers auxilis.
Evacuació d’accidentats
S’inclouran en el protocol ,els centres assistencials més pròxims a la zona d’actuació dels
equips, i aquells centres designats per la mutua per a assistències lleus.
Implantació
La responsabilitat de la implantació correspon als responsables de les empreses que
intervenen a l’obra.
2.9.21 Procediment de Permís per a treballs especials

En el Pla de Seguretat s’ha de recollir un procediment per a treballs especials, considerats això
per la seva dificultat o especialització, es considerarà com un annex al Pla de Seguretat,
s’adjunta un model.

PERMIS Nº _____________
[ ] ACTIVITAT _________________
Situació:________________________________
TRABALL A REALITZAR A [ ] EQUIPS ___________________
Obra de: ________________________
[ ] ALTRES _____________
Data permís:___________________________
CLASE DE FEINA:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
TORN
M[ ]
T [ ] HORARI DE TREBALL:
_______________________________________________
DATA D’INICI ____________________
DATA FINAL: _____________________
¿INTERVÉ EMPRESA SUBCONTRACTADA?
[ ] SI [ ]
NO____________________________________
EN CAS AFIRMATIU NOM DE L’EMPRESA
CIRCUMSTANCIES QUE MOTIVEN EL PERMÍS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PROCEDIMENT DE SEGURETAT ACORDAT:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Responsable

DNI

Categoria
professional.

Tlf.

Activitat
EQUIP

Responsable

DNI

Categoria
professional.

Tlf.

Activitat
Responsable

DNI

Observacions:

Categoria
professional.

Tlf.

2.9.22 Procediment d’informació preventiva

Activitat

EQUIP

Amb la finalitat de tenir un control sobre els diferents equips que intervenen en aquesta obra,
el contractista elaborarà un imprès d’informació preventiva que s’entregarà al Coordinador en
fase d’execució, i que s’incorporarà dins el Pla de Seguretat. A continuació s’adjunta model de
l’imprès.
PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PREVENTIVA DELS EQUIPS DE SENYALITZACIÓ:
NOM DE L’
EMPRESA

DATA
Nom

RESP.
Direcció
SEGURETA
T
Tlf.

EQUIP

Responsable

DNI

Categoria
professional.

Tlf.

ELS RESPONSABLES DELS EQUIPS DECLAREN:
SER CONEIXEDORS I ESTAR INFORMATS DELS CONTINGUTS DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLADORS A DESENVOLUPAR
PELS SEUS EQUIPS, I EN ESPECIAL AL PLA D’EMERGÈNCIA.
QUE DISPOSEN DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
NORMES GENERALS:

Fax


SEMPRE S’AVISARÀ E INFORMARÀ ALS RESPONSABLES DE LES EMPRESES QUE REALITZIN ACTIVITATS A LA ZONA
QUE
COM A RESPONSABLE DE L’EQUIP TAMBÉ ES CONSIDEREN
D’ACTUACIÓ D’AQUEST PROCEDIMENTS.

LA
MODIFICACIÓ
DEL PROCÉS
D’EXECUCIÓ ANUL·LADE
AQUEST
PERMÍS DE TREBALL.
RESPONSABLES
DE SEGURETAT
L’EQUIP.

ELS OPERARIS QUE REALITZIN L’ABANS D’EXECUTAR L’ACTIVITAT S’INFORMARÀ ALS OPERARIS DE L’AVALUACIÓ

email

INICIAL DE RISCOS I DEL PROCÉS DE SEGURETAT A SEGUIR PER ELIMINAR-LOS.

TREBALL HAURÀ D’ESTAR DEGUDAMENT FORMATS I HABILITATS PER LA SEVA EMPRESA PER REALITZAR AQUESTS
QUE
INFORMARAN ALS SEUS SUPERIORS DELS RISCOS O DEFICIÈNCIES
TREBALLS

ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL SERAN HOMOLOGATS “CE” E INSTAL·LATS CORRECTAMENT
OBSERVADES DURANT EL TREBALL.

Activitat
EQUIP

EQUIP

Responsable

DNI

Categoria
professional.

Tlf.

Activitat

QUE COMUNICARAN LES
AUXILIARS UTILITZATS

DEFICIÈNCIES

OBSERVADES

ALS

MITJANS

QUE EN CAS D’OBSERVAR UN RISC GREU PER A L’EQUIP ES PARALITZARAN
LES TASQUES FINS A DISPOSAR DE LA PROTECCIÓ ADEQUADA,
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COMUNICANT-HO AL SUPERIOR JERÀRQUIC.

-

Certificat reconeixement mèdic en funció del tipus de treball.
Certificat de Formació (entitat reconeguda, contingut curs)
Formació especifica de l’empresa, informació i formació sobre el Pla de Seguretat
Entrega d’Equips de Protecció Individual.
Certificats “CE” de màquines, mitjans auxiliares i Equips de Protecció Individual.
Muntatge dels sistemes de protecció col·lectiva per empresa especialitzada.
En caso de màquines també es podrà exigir;
Manual d’instruccions (mínim en Español)
Segons la classe de màquina es sol·licitarà el fixat als reglaments corresponents.
Auditoria de las màquines.

2.9.24 Contingut mínims de l’Informe Tècnic d’Investigació d’Accidents (I.T.I.A.)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE
Y
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL RESPONSABLE
FIRMA
DEL EQUIPO
EQUIPO
DEL EQUIPO
RESPONSABL
E DEL EQUIPO

Al Pla de Seguretat es farà constar el procediment i continguts dels informes d’investigació
d’accidents propis de cada empresa. A mode d’exemple a continuació es descriu una guia de
continguts:
OBJECTE
AUTOR DEL I.T.I.A.

L’EMPRESA HAURÀ DE COMUNICAR AL COORDINADOR DE SEGURETAT LES MODIFICACIONS
REALITZADES A L’ORGANIGRAMA DELS CAPS DE L’EQUIP D’AQUESTA CONTRACTA.
2.9.23 Documentació de seguretat

DADES DE REFERENCIA
PROCÉS D’INVESTIGACIÓ SEGUIT

El contractista en el Pla de Seguretat incorporà el llistat de documentació i procediments
preventius que aplicarà durant el transcurs de l’obra.

DADES DE L’ACCIDENTAT I LA SEVA EMPRESA

Aquesta documentació haurà de tenir un registre i uns canals de divulgació.

RECONSTRUCCIÓ DE L’ESCENA DE L’ACCIDENT

En aquest Estudi s’adjunta una relació no exhaustiva de la mencionada documentació:

DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA METÀL·LICA A COL·LOCAR

-

DESCRIPCIÓ DE L’ESCALERA MANUAL UTILITZADA

Avis Previ
Nomenament de Coordinador
Dades i registres d’obra
TC1 – TC2
Actes d’aprovació de Plans de Seguretat i Salut
Procediments d’informació preventiva per equips
Actes de reunions de Coordinació Inter-empresarial
Fulles de seguiment dels Equips
Inspeccions de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat
Inspeccions de Seguretat i Salut de les empreses
Justificants de Formació del personal
Nomenaments de Recursos Preventius
Procediments de seguretat específics
Procediment Primera Reunió
Procediment Recursos preventius
Llibre d’incidències

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT

DECLARACIONS DELS TESTIMONIS
CONDICIONS METEOROLÒGIQUES
EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE L’ACCIDENTAT
FORMACIÓ DE L’OPERARI ACCIDENTAT
RECONEIXEMENTS MÈDICS – VIGILÀNCIA DE LA SALUD
CAUSES IMMEDIATES
Actes Insegurs
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Condiciones Insegures
CAUSES BÀSIQUES
Factors Personals
Factores de Treball
CONCLUSIONS
COM S’HAURIA POGUT EVITAR
ACCIONS QUE S’HAURIEN DE PRENDRE PER EVITAR LA SEVA REPETICIÓ

de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció. Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el
Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un
gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats

2.10 Àrees auxiliars.

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

2.10.1 Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

2.12 Tractament de materials i substàncies perilloses.
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació

o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

treballs. Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut
la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

2.11 Tractaments de residus.
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les

2.12.1 Manipulació

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
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Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.



Amiant.



Plom. Crom, Mercuri, Níquel.



Sílice.



Vinil.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de



Urea formol.

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.



Ciment.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o



Soroll.

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del



Radiacions.

Contractista, partint de les següents premisses:



Productes tixotròpics (bentonita)



Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.



Gasos liquats del petroli.

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de



Baixos nivells d’oxigen respirable.

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència



Animals.

d’explosius i la prohibició de fumar.



Entorn de drogodependència habitual.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

2.12.2 Delimitació / condicionament de zones d’apilament

h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Explosius

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es
b. Nom comú, si és el cas.

manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

de les substàncies presents.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de

preparat perillós.

Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
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assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les

les cales, i només d’aquesta manera es podran minimitzar les afectacions durant les obres

vies respiratòries.

sobre aquests serveis.
Es realitzarà el desmuntatge d’elements urbans que sigui necessaris. Aquest desmuntatge

2.13 Determinació del procés constructiu.

sovint comportarà l’enderroc d’alguna petita fonamentació. Es pot tractar únicament de
desmuntatge d’elements com fitons o senyals verticals, amb la corresponent gestió del residu

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar

generat, o també pot ser necessari la posterior recol·locació de l’element en la seva nova

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995

ubicació, com en el cas de kioskos, columnes de lliure expressió, parquímetres (si es manté

de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.

l’aparcament), aparcaments de bicicletes, etc. En el cas de tractar-se d’un trasllat, depenent

1627/1997 de 24 d’octubre).

del cas serà el propi contractista el que emmagatzemi l’element fins a la seva reposició
després de la pavimentació de la vorera, o pot ser que l’organisme propietari realitzi, amb

2.13.1 Procediments d’execució

ajudes puntuals del contractista, la retirada i posterior recol·locació de l’element, com per

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de

exemple en el cas dels postes o marquesines d’autobús o els parquímetres, que s’hauran de

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

coordinar amb els organismes corresponents.

2.13.2 Ordre d’execució dels treballs

En el cas d’aquest projecte la deconstrucció es centra en les calçades, i en funció de la
fondària de demolició desitjada, es pot optar pel fresat de la capa més superficial de calçada o

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials

per tot el paquet sencer d’aglomerat existent, també es veurà afectat per la deconstruccció les
peces de rigola existent a les calçades i el morter i formigó existent a la base quan sigui
necessari.

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a

Finalment, un cop finalitzades les obres de deconstrucció, s’haurà de realitzar la corresponent

realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

gestió dels residus generats. La gestió dels residus, l’existència o no de transport intern per



l’obra, etc., vindrà condicionat per les característiques de l’obra i per l’espai disponible, però en
Deconstruccions:

Les obres de deconstrucció contemplades al Projecte engloben els següents àmbits àmbits, i
van des de la realització de cales, passant pel desmuntatge d’elements de mobiliari urbà, la
demolició de paviments.
La realització de cales és una feina prèvia a l’inici de les demolicions pròpiament dites que és
imprescindible per poder ubicar amb exactitud els diversos serveis existents a l’obra (aigua,

general s’intentarà separar els residus sempre que es pugui i portar-los a centres de reciclatge
en comptes d’abocadors. Al document de “Memòria Ambiental” del present projecte base
s’aprofundeix més en aquest aspecte.
El mètode de demolició, càrrega i transport del material dins i fora de l’obra vindrà descrit dins
de la memòria i pressupost particular de cada actuació concreta.


Pavimentacions

electricitat, gas, telecomunicacions, etc.). Tot i que es disposin dels corresponents plànols de
serveis afectats actualitzats, la ubicació exacta (situació i fondària) només s’obté un cop fetes
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Un cop finalitzada l’obra de deconstrucció de les calçades es procedirà a la col·locació del nou

col·locació del mobiliari, respecte la ubicació i el pas i alçada lliure que deixen les senyals, i

paviment.

que queden recollides a la “Instrucció d’Elements urbans” de l’Ajuntament de Barcelona.

La col·locació del paviment d’acabat variarà en funció de la tipologia de paviment:

A l’hora d’executar la senyalització de carrers, es seguiran les indicacions del “Manual de
senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona”, i per senyalitzar les places, parcs i jardins

Les obres de pavimentació de calçada seran diferents en funció de si es pavimenta amb
aglomerat o amb llambordins. En el cas de pavimentació amb llambordins, un cop enderrocat
el paviment antic de la calçada, i excavada la “caixa” necessària, es compactarà el terreny el
98% del Próctor Modificat i s’estendrà una base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix com a

s’actuarà d’acord amb el “Manual de senyalització dels espais verds”, ambdós documents
editats per l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, es consensuarà la senyalització dels carrers
amb la Guàrdia Urbana i, en el cas de les pavimentacions de carrers de la xarxa bàsica de la
ciutat, amb el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament.

mínim. El paviment de peces es col·locarà a truc de maceta sobre una base de 2-3 cm de
morter pastat. Al igual que en el cas de les voreres, es valorarà la possibilitat d’enriquir el
morter amb productes d’alt rendiment per poder reobrir el trànsit més ràpid o per reforçar les
zones més sol·licitades, com la zones de frenada o de gir. No es recomana la pavimentació de

2.14 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents i incorporats al mateix procés
constructiu.

calçades amb lloses, excepte en carrers on no hi hagi pràcticament trànsit rodat. Es recomana
fer servir peces petites tipus llambordí, ja sigui prefabricat o de pedra natural, i en el cas que la

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a

càrrega circulatòria sigui considerable, optar per aglomerar la calçada.

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de



Senyalització viaria

Les obres de senyalització engloben les tasques de senyalització horitzontal (“pintura”) i
vertical (senyals amb postes).
La senyalització horitzontal s’executarà, sempre que sigui possible, immediatament després de
finalitzar la pavimentació de calçada, per tal d’evitar que hi hagi circulació rodada sense estar
indicada la senyalització. Aquest aspecte és especialment crític en les actuacions sectorials
d’asfaltat de calçades, en les que es reobre el trànsit al poc temps d’acabar d’aglomerar. En el

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada


Camió de transport

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

cas de disposar de poc temps per executar la senyalització horitzontal, es prioritzarà la pintura
dels passos de vianants, seguit de la senyalització de les marques divisòries de carril, i a
continuació es pintaran els carrils d’estacionament i altres marques vials, com aparcaments de
motos, contenidors, etc.
Pel que fa la senyalització vertical, aquesta es col·locarà al tram final de l’obra, en la fase
d’acabats conjuntament amb el mobiliari. Es seguiran els mateixos principis que en la

Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la
cubeta, utilitzant-se en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent
realitzar notables economies en temps de transport i càrrega.
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de
maniobra al costat de l'excavadora.
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La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la

No s'ha de circular mai en punt mort.

circulació fins i tot la cruïlla d'ells.
No s'ha de circular massa proper al vehicle que dugui al davant.
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les
operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i
aplicada en aquesta maquina:
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Danyós

Tolerable

Evitat

Bolcades
per Baixa
desplaçament de càrrega

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments, per exemple
en baixar la caixa

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellament
de
persones (entrada, sortida,
etc.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellament
persones

de

Bolcades per fallada de
talussos

Baixa

Val. Eficacia

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina.
S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular
amb el aixecat.
No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat
prèviament.
Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes
condicions de manteniment i conservació
Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran
immobilitzades amb falques.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió

Mesures preventives

Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat.

Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions

La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments.

pertinents.

Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran
A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega:

Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi
hagués alguna anomalia.

L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures
preventives al cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa.

constància amb la signatura del cap de quadrilla al peu d'aquest escrit.

Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua.

Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions
molestes a les mans.

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos.
Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus.
Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de
la maquinària.

Pujar a la caixa del camió amb una escala.
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Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin

Aquest tipus de transport de terres o roques ha estat triat perquè es considera que per la

accidents.

naturalesa de les operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la
seguretat.

Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les
mans.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons.
Risc

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Col·lisions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapaments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellament
persones

de

Sorolls propis i ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Roba de treball.

Despreniment de terres

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

- Guants de cuir.

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al pujar o baixar
de la màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cremades
durant
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Els derivats d'operacions
de
manteniment
(cremades, etc ...)

Alta

Danyós

Important

No eliminat

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant


Camió dúmper

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de dúmper s'utilitzarà en l'obra per transportar grans volums de terres o roques a
distàncies superiors als 20 m. per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.

el

Val. Eficacia

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la
circulació fins i tot la cruïlla d'ells.

Mesures preventives

Els avantatges d'aquests dúmpers sobre altres sistemes són: Gran capacitat de càrrega, baix

A) Mesures preventives de caràcter general:

cost per m3 de material transportat, treball a ple rendiment en llocs que altres camions no
poden fer-ho, superen grans pendents.

Els camions dúmper que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en
perfecte estat de funcionament:
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Fars de marxa cap endavant.
Fars de marxa cap enrere.
Intermitents d'avís de gir.
Estaques de posició davanters i posteriors.
Servofrè.
Fre de mà.
Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
Cabina antibolcada antiimpacte.
Aire condicionat a la cabina.
Tendals per a cobrir la càrrega

B) Manteniment diari:
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:










guants, no fumar ni apropar foc.
Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de
contacte.
En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els
gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi
ningú dormint a prop.
No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible
evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a
la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

Equips de protecció individual











Motor.
Sistemes hidràulics
Frens.
Direcció.
Llums.
Avisadors acústics.
Pneumàtics.
La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels
talussos.

C) Mesures preventives a seguir pel conductor:
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures
preventives al conductor. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred).

conductor al peu d'aquest escrit:












Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha
instal·lat el fre de mà.
No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb

Camió basculant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en diverses operacions en l'obra per transportar volums de
terres o roques per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la
circulació fins i tot la cruïlla d'ells.
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Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les
operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

o

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcades per fallada de
talussos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de la càrrega

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapament (obertura o
tancament de la caixa)

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat



Caiguda en pujar o baixar
de la caixa

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat



Caiguda (en pujar
baixar de la caixa)

Val. Eficacia












C) Mesures preventives a seguir pel conductor:



Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors
Mesures preventives
A) Mesures preventives de caràcter general:
Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en
perfecte estat de funcionament:











Motor.
Sistemes hidràulics
Frens.
Direcció.
Llums.
Avisadors acústics.
Pneumàtics.
La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels
talussos.

Fars de marxa cap endavant.
Fars de marxa cap enrere.
Intermitents d'avís de gir.
Estaques de posició davanters i posteriors.
Servofrè.
Fre de mà.
Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
Cabina antibolcada antiimpacte.
Aire condicionat a la cabina.
Tendals per a cobrir la càrrega




















B) Manteniment diari:
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:




La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans
d'emprendre la marxa.
Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.
Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i
calçat amb topalls.
Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima
marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora
de la cabina durant la càrrega.
Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé.
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha
instal·lat el fre de mà.
No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb
guants, no fumar ni apropar foc.
Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de
contacte.
En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els
gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi
ningú dormint a prop.
No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible
evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a
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la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

baixada del contenidor
Caigudes a diferent nivell
(en entrar o sortir)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

Mesures preventives

- Roba de treball.

A) Mesures preventives de caràcter general:

- Guants de cuir.

Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat
de funcionament:

- Cinturó elàstic antivibratori

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte












Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa

B) Manteniment diari:

- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred).


Camió contenidor

Fars de marxa cap endavant.
Fars de marxa cap enrere.
Intermitents d'avís de gir.
Estaques de posició davanters i posteriors.
Servofrè.
Fre de mà.
Avisador acústic automàtic de marxa enrere.
Cabina antibolcada antiimpacte.
Aire condicionat a la cabina.
Tendals per a cobrir la càrrega

i les terres tretes de l'obra a realitzar.
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la
circulació fins i tot la cruïlla d'ells.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

o

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcades per fallada de
talussos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de la càrrega

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atrapament en la pujada o

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda (en pujar
baixar de la caixa)

Val. Eficacia












Motor.
Sistemes hidràulics
Frens.
Direcció.
Llums.
Avisadors acústics.
Pneumàtics.
La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.
Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.
Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels
talussos.

C) Mesures preventives a seguir pel conductor:
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Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.
Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat
amb topalls.
Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima
marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora
de la cabina durant la càrrega.
Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.
No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.
No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.
No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.
No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé.
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha
instal·lat el fre de mà.
No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.
Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb
guants, no fumar ni apropar foc.
Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de
contacte.
En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.
Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els
gasos de la bateria són inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.
Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi
ningú dormint a prop.
No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.
Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible
evitant tocar terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a
la vegada, hi ha molt perill d'electrocució.

- Calçat antilliscant.
- Roba d'abric (en temps fred).


Camió banyera

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S’utilitzarà a l'obra per a fer tasques de càrrega de terres, per la seva gran capacitat i mobilitat,
operacions de càrrega i transport d'àrids, terres o runes de manera àgil i eficaç.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Col·lisions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Atrapaments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Sorolls propis i ambientals

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Despreniment de terres

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al pujar o baixar
de la màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Contactes amb energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Cremades
durant
manteniment

el

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

Els derivats d'operacions
de
manteniment
(cremades, etc ...)
Sobreesforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat










Equips de protecció individual

- Roba de treball.
- Guants de cuir.

Risc
Atropellament
persones

de

Val. Eficacia

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

- Cinturó elàstic antivibratori
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Mesures preventives

Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat
complementari a ell.

Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació evitant la
circulació per flonjalls i embarrats excessius.

Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys
humits o secs, respectivament.

La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts.
Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la
Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix,

maquinària.

s'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos
o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres.

Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de
les seves actuacions en obra.

Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada,
pneumàtics, bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma.

Equips de protecció individual

L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

domini de la màquina.
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà
necessari no carregar exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat
en aquestes operacions s'ha de reduir per sota dels 20 km / h.
No es carregarà la banyera per damunt de la zona de càrrega màxima en ell marcada.
Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas

- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.

contrari, podria bolcar.
- Roba d'abric (en temps fred).
Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment de la banyera.


Picó vibrant

El camió banyera, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els
desplaçaments cap enrere per la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors
automàtics acústics d'aquesta operació.
Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés.

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquest vibrador de Placa vibratòria (de 200 a 600 Kg.) per compactar terrens i
terres compactes i seques de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina
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El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Projecció d'objectes i / o
partícules.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Petjades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Sorolls propis i ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Talls

Alta

Danyós

Important

No eliminat

Atrapaments entre
parts mecàniques

les

Val. Eficacia

professionals propis d'aquesta màquina.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

- Vestits per a temps plujós

Mesures preventives

- Ulleres de seguretat antiprojeccions

Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i

- Protectors auditius.

carcasses protectores. Evitarà accidents.
El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de
filtre mecànic recanviable antipols.



Picó pneumàtic

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà (pesa uns 100 Kg.) en determinades operacions de compactació en l'obra, en

El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva

terrenys humits i per a sòls (profunditat d'assentat, de 20 a 40 cm.).

o quedar sord.
El picó pot atrapar un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada
No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys.
La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia.
Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall
de plànols, en prevenció d'accidents.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Projecció d'objectes i / o
partícules.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Petjades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Val. Eficacia
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Atrapaments entre
parts mecàniques

les

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Sorolls propis i ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

Talls

Alta

Danyós

Important

No eliminat

- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat antilliscant.
- Vestits per a temps plujós

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

- Ulleres de seguretat antiprojeccions

Mesures preventives

- Protectors auditius.


Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i

Camió de reg

carcasses protectores. Evitarà accidents.
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de
filtre mecànic recanvi.
El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva
o quedar sord.

Utilitzarem el camió de reg en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, per
facilitar mitjançant el regat d'explanacions i plataformes les operacions de compactació, evitar
formació de pols i altres operacions de l'obra.
Aquest mitjà de regat en l'obra, ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de

No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys.

les operacions a realitzar és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.

La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall
de plànols, en prevenció d'accidents.

Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

de

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Bolcades per fallada de
talussos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Bolcades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Inhalació de substàncies
nocives

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Atropellament
persones

El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos
professionals propis d'aquesta màquina.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Val. Eficacia

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

- Casc de seguretat.
Mesures preventives
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Abans de pujar a la cabina per arrencar el camió, s'haurà inspeccionar al voltant i sota el

El camió, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap

vehicle, per si hi hagués alguna anomalia.

enrere per la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics
d'aquesta operació.

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa
Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés.
No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos.
Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat
No s'ha de circular mai en punt mort.
No haurà de transportar passatgers fora de la cabina.
L'accés i descens del conductor a la cabina es farà pels punts establerts amb aquesta finalitat.
Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant la
circulació per flonjalls i embarrats excessius.
El camió haurà de estacionar-se sempre en els llocs establerts.

complementari a ell.
Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys
humits o secs, respectivament.
Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la
maquinària.
Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de
les seves actuacions en obra.

Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix,
s'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos
o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres.
Abans de posar en servei el camió, es comprovarà l'estat dels dispositius de frenada,

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

pneumàtics, bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma.
- Roba de treball.
L'operari que manegi el camió ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i
domini del camió.

- Guants de cuir.

Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament del camió, per això serà

- Cinturó elàstic antivibratori

necessari no carregar exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat
en aquestes operacions s'ha de reduir per sota dels 20 km / h.
Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas
contrari, podria bolcar.

- Calçat antilliscant.


Estenedora d'asfalt

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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Utilitzarem la Estenedora d'asfalt en les operacions especificades en el projecte d'execució de

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent.

l'obra, per a repartiment i estès de l'asfalt per les zones, superfícies i llocs determinats en els
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada.

plànols.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina.
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i

Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Xoc contra altres vehicles

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Seccionament
o
aixafament de membres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones des
de la màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció de pedres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atropellaments per falta Baixa
de
visibilitat,
velocitat
inadequada
o
altres
causes

Danyós

Tolerable

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops o talls per objectes
o eines

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Val. Eficacia

desconnectar i parar el motor.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea
d'operació.
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a
l'interior de pous o rases pròxims al lloc d'asfaltat.
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva,
abans de l'inici dels treballs.
Equips de protecció individual

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

Mesures preventives

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.

- Roba de treball.

S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar

- Guants de cuir.

caigudes en pujar o baixar de la màquina.
Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat.

- Cinturó elàstic antivibratori
- Calçat antilliscant.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
52

ANNEX - 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMORIA
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar

- Botes impermeables (terreny enfangat)

caigudes en pujar o baixar de la màquina.


Estenedora de lletades bituminoses
Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat.

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem l'estenedora de lletades bituminoses en les operacions especificades en el projecte
d'execució de l'obra, per a repartiment i estès de lletades per les zones, superfícies i llocs

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent.
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada.

determinats en els plànols.
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i
desconnectar i parar el motor.

Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les

Xoc contra altres vehicles

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

revisions al dia.

Seccionament
o
aixafament de membres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones des
de la màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a

Atrapaments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

l'interior de pous o rases pròxims al lloc de estès de lletades bituminoses.

Projecció de pedres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

Atropellaments per falta Baixa
de
visibilitat,
velocitat
inadequada
o
altres
causes

Danyós

Tolerable

Evitat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Cops o talls per objectes
o eines

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva,
abans de l'inici dels treballs.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors
Mesures preventives
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.

- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori
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- Calçat antilliscant.

Cops o talls per objectes
o eines

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

- Botes impermeables (terreny enfangat)


Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Fresadora de paviments

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Mesures preventives

La fresadora de paviments és un màquina que permet a les vies asfaltades de l'obra, reduir el

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.

gruix de la capa de trànsit incrementada com a conseqüència d'anteriors estesos.
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar
El funcionament consisteix en un cap que rebaixa la carretera (la desgasta), arrencant material

caigudes en pujar o baixar de la màquina.

fins a la profunditat determinada en el projecte, i el material arrencat es transporta cap a una
tremuja de recollida.

Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent.
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada.

Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina.

Seccionament
o
aixafament de membres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Caiguda de persones des
de la màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

Projecció de pedres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

de la fulla d'empenta.

Atropellaments per falta Baixa
de
visibilitat,
velocitat
inadequada
o
altres
causes

Danyós

Tolerable

Evitat

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a

Vibracions

Danyós

desconnectar i parar el motor.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les

Baixa

revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació

l'interior de pous o rases pròxims al lloc de fresat.
Tolerable

Evitat

Per evitar que el material fresat i recollit mitjançant el procés, s'aboqui en zones no adequades
constituint una font important de residus perjudicials per al medi ambient, s'haurà de retirar
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degudament per reutilitzar-lo en la fabricació de paviments nous. Mai s'han de llençar a

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Caiguda de persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda de persones a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva,
abans de l'inici dels treballs.

Caiguda d'objectes per
desplom o esfondrament

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Caiguda d'objectes
manipulació

en

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Exposició a contaminants
químics

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Projecció de fragments o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Exposició a temperatures
ambientals extremes

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

Contactes elèctrics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Fatiga física per maneig
manual de càrregues

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

Soroll

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments de persones

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

Atrapaments per o entre
objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

- Cinturó elàstic antivibratori

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

- Calçat antilliscant.

Contacte
amb
línies
elèctriques soterrades en
el paviment a tallar

abocadors no autoritzats aquest tipus de residus.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

- Botes impermeables (terreny enfangat)
- Orelleres però si no hi ha, taps auditius.


Talladora d'asfalt per disc

Risc

Val. Eficacia

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors
Mesures preventives
S'hauran de disposar baranes de 90 cm. en totes les vores lliures que impliquin risc de caiguda
a més de 2 metres.

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
No es recolliran materials ni se situaran màquines a menys de 2 metres de les vores de forjat o
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat d'asfalt i capes asfàltiques mitjançant disc.

excavació.

S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la

Quan no es puguin posar les baranes, o s'hagin retirar, es farà servir arnés de seguretat

màquina al lloc de treball temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu

subjecte a un punt fix.

lloc adequat i les operacions de tall corresponents, les quals es realitzaran seguint les
especificacions del fabricant.

Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada
i aplicada en esta maquina

Neteja i ordre en l'obra.
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L'estesa de cables de les instal·lacions elèctriques provisionals s'ha de realitzar enterrat o, si

que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

és aeri, a una alçada de seguretat i amb una adequada senyalització (recomanable 2,5 metres

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

en zones per als vianants i almenys 5 metres en pas de vehicles).
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
Les operacions de neteja no han de constituir per si mateixes una font de risc per als

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

treballadors que les facin o per tercers.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
Per a les operacions de desenrunament i neteja de plantes s'utilitzaran conductes de

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

desenrunament.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
En totes les zones de pas i de treball s'ha d'assegurar un mínim d'il·luminació preferiblement

construcció, seran els següents:

natural i, si no és possible per la situació de la zona de treball o per l'hora, amb els punts de
llum artificial que siguin necessaris.
Equips de protecció individual

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

- Casc de seguretat.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes

- Guants de cuir.
- Calçat apropiat.
- Ulleres antipartícules.

exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

- Màscara antipols.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
2.15 Medi ambient laboral

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències

2.15.1 Il·luminació

visuals.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de

1er.- Supressió del risc en origen.

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
2.15.2 Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor ......................................................82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ............82 dB
Formigonera petita < 500 lts. ..................................72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. ...............................60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) ....................103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..............................94 dB
Esmeriladora de peu .........................................60-75 dB
Camions i dumpers ...............................................80 dB
Excavadora ..........................................................95 dB
Grua autoportant ...................................................90 dB
Martell perforador ...............................................110 dB
Mototrailla ..........................................................105 dB
Tractor d’orugues ................................................100 dB
Pala carregadora d’orugues ............................95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .......................84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte ................................150 dB
Esmeriladora radial portàtil ..................................105 dB
Tronçadora de taula per a fusta ...........................105 dB

2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives
2.15.3 Pols

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










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

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:
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C = 10 / (% Si O2 + 2) mg / m3

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
2.15.4 Ordre i neteja

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
















Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Manipulació de ciment
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o lítics
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura Aspiració localitzada
elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques
Aspiració localitzada

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
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2.15.5 Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

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

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR),
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia

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

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Radiacions ultraviolades
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en

Radiacions infraroges

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de
la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
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La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple

resguards i deprotecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a

longitud d’ona.

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.

Làser

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple

danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de

energia és particularmente perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades;

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i

els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de

que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans

grans potències, poden ocasionar cremades.

de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en dos grups i quatre
classes següents:
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;

la còrnia), de resultats imprevisibles.

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta decentelles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
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- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no
respecte a la reflexió difusa.
- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:

l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió,
senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

- Operació:

2.15.6 Radiacions ionitzants

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran
sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció

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





Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:



Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les



situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,



l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.





En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells




decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,

topogràfics.





Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús
de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall
o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de

de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi

Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

radiació (per exemple objectes metàl·lics).

contractada a l’efecte.
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus

treballadors professionalment exposats a radiacions.

dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir:

2.16 Manipulació de materials
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura).
b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:


general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici
de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de






radiació, s’empren els comptadors Geiger.


Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)



distancia de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la
dosi máxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és



inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en

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

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

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que



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

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





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

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





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat
de la càrrega.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui
conegut o convingut per l’equip.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
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2.17 Senyalització i abalisament
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. La
senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. Tampoc haurà de
considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el treball.

l’Estudi de Seguretat i Salut.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.

l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i

la immediació d’aquest tràfic.

tenir la resistència suficient.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al

la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la

adequats i tenir la resistència suficient.

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

senyals o panells de senyalització.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. La implantació de la

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o

senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha

obligacions.

de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut
eliminar

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

2.18 Prevenció de riscos catastròfics
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:



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

Barcelona, març de 2018.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

Els enginyers Autors del Projecte,

1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

Sergi Solera Armengol

Albert Riera i Miserachs

E3 Solinteg

E3 Solinteg

Tulpan Intermediació, SL

Tulpan Intermediació, SL

2.19 Documents que integren l’Estudi de Seguretat i Salut.
El present Estudi de Seguretat i salut consta dels quatre documents següents:
Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXES
Annex núm. 1 – Justificació de preus.
Document núm. 2. PLÀNOLS
Document núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Document núm. 4. PRESSUPOST
AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS Nº1
QUADRE DE PREUS Nº2
PRESSUPOST PARCIAL
RESUM DE PRESSUPOST
PRESSUPOST GENERAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MATERIALS

MA D'OBRA

h

Oficial 1a

22,37000

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,16000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a ferrallista

22,37000

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,65000

€

A0124000

€

h

Oficial 1a muntador

23,12000

B1411111

u

5,91000

€

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

€

A012M000
A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,86000

€

B1421110

u

€

h

Ajudant muntador

19,86000

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97000

A013M000
A0140000

h

Manobre

18,69000

€

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

0,22000

€

11,13000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,34000

€

B1447005

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

23,70000

€

B144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

2,79000

€

€

B145C002

u

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

6,62000

€

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,79000

€

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

21,97000

€

B1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

54,10000

€

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,60000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,81000

€

B1Z6AF0A

u

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

0,13000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,69000

BBB2A001

u

Senyal manual per a senyalista

12,21000

€

BBC12302

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos

9,63000

€

BBC19000

m

Cinta d'abalisament

0,16000

€

BBC1JF00

u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre

21,82000

€

BBC1R800

u

Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos)

404,64000

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

35,76000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,31000

€

BQU1531A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

245,40000

€

BQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

171,16000

€

BQU1H53A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

160,24000

€

BQU22303

u

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

53,41000

€

BQU25700

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

73,94000

€

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos

46,00000

€

106,60000

€

84,00000

€
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Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

ELEMENTS COMPOSTOS

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat

BQUA2100

u

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

BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa

50,91000

€

122,31000

€

2,74000

€

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,90736

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 19,86000

=

0,09930

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 22,37000

=

0,11185

Subtotal:

0,21115

0,21115

Materials
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050

x 0,65000

=

0,68250

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,010

x 1,16000

=

0,01160

Subtotal:

0,69410

0,69410

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 0,21100
Subtotal:

=

0,00211
0,00211

0,00211

COST DIRECTE

0,90736

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90736
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-1

H1411111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

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

Rend.: 1,000

6,15

Preu EURO

Parcial

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

u

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

1,000

x 5,91000

=

5,91000

P-5

H144E406

5,91000

5,91000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

u

5,91000
0,23640

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

6,21

Preu EURO

Parcial

1,000

x 5,97000

=

P-6

H145C002

u

5,97000

5,97000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

5,97000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000

0,23

Preu EURO

1,000

x 0,22000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

u

=

Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

0,22000

P-7

H1465275

u

0,22000
0,22000
0,00880

4,00 %

0,22880

Rend.: 1,000
Unitats

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

2,79000
2,79000

2,79000
2,79000
0,11160

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

2,90160

Rend.: 1,000

6,88

Preu EURO

Parcial

€

Import

1,000

11,58

Preu EURO
x 11,13000

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

1,000

x 6,62000

Parcial

€
Import

=

11,13000
11,13000

11,13000

6,62000

6,62000

6,62000
6,62000
0,26480

4,00 %

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

6,88480

Rend.: 1,000

Unitats

23,70

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000

x 22,79000

Subtotal:
Subtotal:

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22000

Materials
B1447005

Import

4,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1447005

=

Subtotal:

6,20880

Subtotal:

P-4

x 2,79000

5,97000
0,23880

4,00 %

Unitats
u

1,000

Unitats

Materials
B1431101

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Parcial

Subtotal:

B145C002

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H1431101

Preu EURO

€

Materials
Subtotal:

P-3

2,90

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

u

Rend.: 1,000

6,14640

Materials
B1421110

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

11,57520

Materials
B144E406

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H1421110

u

Unitats
Subtotal:

11,13000
0,44520

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-2

6

PARTIDES D'OBRA

Unitats
B1411111

Pàg.:

=

22,79000

22,79000

22,79000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

Altres
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,79000
0,91160

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 41,06000
Subtotal:

23,70160

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

22,85
Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

1,000

x 21,97000

=

Subtotal:

21,97000
21,97000

P-12

H16F1003

u

21,97000

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

21,97000
0,87880

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

56,26

Preu EURO

Parcial

A0121000

41,47060
1,65882

4,00 %

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 1,000
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

x 54,10000

=

Oficial 1a

Parcial

6,000

/R x 22,37000

=

54,10000

H16F1004

h

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

134,22000

h

Manobre

1,000

54,10000

19,63

Preu EURO

Parcial

18,30

Preu EURO

Parcial

1,000

x 17,60000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

=

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Import

18,69000
18,69000

1,000

% s 18,69000

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

17,60000
17,60000

4,00 %

17,60000

18,30400

Rend.: 1,000
Unitats

P-14

43,13

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 18,69000

=

18,69000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 22,37000

=

22,37000

Subtotal:

41,06000

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

0,18690
0,18690

0,18690
18,87690
0,75508

4,00 %

19,63198

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

1,000

/R x 23,70000

24,65
Parcial

€
Import

=

Subtotal:

23,70000
23,70000

23,70000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,000

% s

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,06000

18,69000

Ma d'obra

17,60000
0,70400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H15Z1001

€

Altres

56,26400

Rend.: 1,000

/R x 18,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

134,22000

139,58880

Subtotal:

Materials
u

Import

134,22000
5,36880

4,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

54,10000
2,16400

4,00 %

Unitats
B1485800

€

134,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

54,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Preu EURO

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

139,59

Ma d'obra
Subtotal:

H1485800

43,12942

Subtotal:

P-13
B1481343

h

€

Materials

0,41060

Ma d'obra

22,84880

Rend.: 1,000

Unitats

P-11

0,41060

Rend.: 1,000
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-10

0,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-9

=

0,00000
0,00000

4,00 %

0,00000
23,70000
0,94800
24,64800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-15

H6AA2111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

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

Rend.: 1,000

2,86

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x 18,69000

=

Subtotal:

HBC19081

B1Z6211A

m

0,300

1,86900

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

x 0,13000
x 0,81000

=
=

1,86900

u

Manobre

u

0,81000

0,84900

D0B27100

0,84900
0,02804

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

2,74604
0,10984

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO
1,000

x 12,21000

12,70
Parcial
=

m

Cinta d'abalisament

kg

A%AUX001

%

4,00 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

10,41
Parcial

h

Manobre

0,020

/R x 18,69000

=

Subtotal:

€
Import

HBC1JF01

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000

x 9,63000

=

0,37380

9,63000

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 0,37400
Subtotal:

=

1,000

0,10888

0,26888

% s 1,20900

0,26888

=

0,01209
0,01209

0,01209
1,48978
0,05959

4,00 %

u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

1,54937

Rend.: 1,000

23,67

Preu EURO

h

Manobre

0,050

/R x 18,69000

Parcial
=

Subtotal:
u

Llumenera amb làmpada fixa de color ambre

1,000

€
Import

0,93450
0,93450

x 21,82000

=

Subtotal:

0,93450

21,82000
21,82000

21,82000

Altres
%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 0,93500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00374
0,00374

0,16000

=

0,00935
0,00935

0,00935

9,63000

Altres
%

0,16000

Materials

A%AUX001

9,63000

=

Subtotal:
Subtotal:

A%AUX001

=

0,16000

x 0,90736

Unitats

BBC1JF00

Materials
BBC12302

1,20881

Ma d'obra

0,37380
0,37380

1,20881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,21000

12,69840

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

0,120

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0140000

=

Subtotal:

A0140000
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Import

1,20881

x 0,16000

€
Import

12,21000
0,48840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

/R x 18,69000

1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

12,21000
12,21000

€

Altres

P-19
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

HBC12300

0,065

Subtotal:

2,85588

Subtotal:

P-17

Parcial

Subtotal:

1,50 %

Senyal manual per a senyalista

Preu EURO

Subtotal:

Materials
BBB2A001

1,55

Materials

DESPESES AUXILIARS

Senyal manual per a senyalista

h

0,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBB20005

Rend.: 1,005

Ma d'obra

BBC19000

Subtotal:

P-16

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Unitats
A0140000

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

m

1,86900

Materials
u

10,40784

Import
P-18

h

10,00754
0,40030

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

Ma d'obra

B1Z6AF0A

10

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A01H4000

Pàg.:

0,00374

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,00 %

22,76385
0,91055
23,67440
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

P-20

HBC1R801

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

430,64

Preu EURO

Parcial

€

Materials
BQU1531A

Import

mes

Ma d'obra
h

Manobre

0,500

/R x 18,69000

=

Subtotal:

9,34500
9,34500

9,34500

Materials
BBC1R800

u

Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos)

1,000

x 404,64000

=

404,64000
404,64000

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 9,34500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

HM31161J

u

0,09345

414,07845
16,56314

4,00 %

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

P-23

HQU1A50A

mes

430,64159

Rend.: 1,000

46,59

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 19,86000

=

3,97200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 23,12000

=

4,62400

Subtotal:

€

Import

8,59600

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x 0,31000

=

0,31000

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000

x 35,76000

=

35,76000

Subtotal:

36,07000

BQU1A50A

mes

8,59600

1,500

% s 8,59600
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A

mes

0,12894
44,79494
1,79180

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

46,58674

Rend.: 1,000

255,22

€

Preu EURO

Parcial

Parcial

x 171,16000

=

Import

€

Import

171,16000

171,16000

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

178,00640

Rend.: 1,000

1,000

171,16000
171,16000
6,84640

4,00 %

166,65

Preu EURO

Parcial

Materials
BQU1H53A

Unitats

Preu EURO

1,000

Unitats
P-22

178,01

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

0,12894

245,40000
9,81600

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

36,07000

0,12894

4,00 %

245,40000

255,21600

Subtotal:

Altres
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

245,40000

Materials

Materials
BMY31000

245,40000

4,00 %

Unitats
Unitats

%

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,09345

Ma d'obra

A%AUX001

x 245,40000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,09345

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

1,000

404,64000

Altres
%

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal:
Subtotal:

A%AUX001

12

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0140000

Pàg.:

x 160,24000

=

160,24000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

160,24000

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

160,24000
160,24000
6,40960

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU22301

A0140000

60,53

h

Manobre

h

Manobre

Preu EURO

Parcial

/R x 18,69000

=

Subtotal:

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

x 53,41000

=

x 46,00000

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s 4,67240

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,500

=

4,67250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,16354

53,41000

P-28

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

18,93324

Rend.: 1,000
Unitats

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

117,84

Preu EURO

Parcial

A0140000

0,11681
58,19931
2,32797

h

Manobre

0,350

/R x 18,69000

=

Subtotal:
BQU2AF02

60,52728
22,21

Preu EURO

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

1,000

€

Parcial

h

Manobre

0,150

/R x 18,69000

=

Subtotal:

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

=

106,60000
106,60000

2,500

% s 6,54160

=

Subtotal:

2,80350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,80350

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 0,250
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

x 73,94000

=

Subtotal:

18,48500
18,48500

106,60000

0,16354
0,16354

P-29

HQU2E001

u

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

117,83724

Rend.: 1,000
Unitats

18,48500

0,16354
113,30504
4,53220

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BQU25700

6,54150

Altres

Import

2,80350

6,54150
6,54150

x 106,60000

Ma d'obra
A0140000

Import

Materials

A%AUX001
Unitats

€

Ma d'obra

0,11681

Rend.: 1,000

0,16354
18,20504
0,72820

4,00 %

Subtotal:
u

11,50000

0,16354

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,11681

4,00 %

=

Subtotal:

53,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU25701

6,54150

11,50000
11,50000

% s 6,54160

4,67250

53,41000

Subtotal:

P-26

6,54150
6,54150

Subtotal:

Altres
%

0,250

€

Import

4,67250

Subtotal:
A%AUX001

=

Altres

0,250

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

/R x 18,69000
Subtotal:

Materials
u

0,350

Materials

Ma d'obra

BQU22303

14

Ma d'obra

166,64960

Rend.: 1,000

Unitats
A0140000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

88,39

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s 2,80360
Subtotal:

=

A0150000

0,07009
0,07009

h

Manobre especialista

0,050

/R x 19,34000

=

Subtotal:

0,07009

0,96700
0,96700

0,96700

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,35859
0,85434

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

22,21293

Rend.: 1,000
Unitats

Preu EURO

18,93
Parcial

€
Import

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos

1,000

x 84,00000

=

Subtotal:

84,00000
84,00000

84,00000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s 0,96720
Subtotal:

=

0,02418
0,02418

0,02418
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

u

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

4,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

88,39083

Rend.: 1,000
Unitats

Subtotal:

84,99118
3,39965

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU2GF01

54,94

Preu EURO

Parcial

Import

h

Manobre

0,100

/R x 18,69000

=

P-33

HQUZM000

h

Subtotal:

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000

1,86900

x 50,91000

=

Subtotal:

1,86900

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s 1,86920

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

50,91000

0,04673
0,04673

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,93876

Rend.: 1,000
Unitats

0,04673
52,82573
2,11303

4,00 %

3,85

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 18,69000

=

Subtotal:

0,93450
0,93450

0,93450

Materials
BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa

1,000

x 2,74000

=

Subtotal:

2,74000
2,74000

2,74000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s 0,93440

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,02336
0,02336

0,02336
3,69786
0,14791

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

HQUA2100

u

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

3,84577

Rend.: 1,000

Unitats

127,20

Preu EURO

Parcial

Materials
BQUA2100

u

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

1,000

x 122,31000

=

122,31000

19,63

Preu EURO

Parcial

€
Import

A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 18,69000

=

18,69000
18,69000

18,69000

Altres

Altres
A%AUX001

127,20240

Subtotal:

50,91000
50,91000

122,31000

Ma d'obra

Materials
BQU2GF00

16

122,31000
4,89240

4,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

1,86900

122,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-30

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 18,69000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,18690
0,18690

4,00 %

0,18690
18,87690
0,75508
19,63198
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