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CARRER DEL PEDRÓ, 17-19
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CARRER DE LA VISTALEGRE, 36
CARRER DEL PEDRÓ, 27
CARRER DEL PEDRÓ, 14
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1.3. AUTOR DEL PROJECTE
El projecte de demolició ha estat redactat per el Sr. Albert Valdivia Requena, arquitecte, col·legiat número 24.725
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1 OBJECTE DEL PROJECTE
El present Projecte te per objecte la descripció dels treballs d’enderroc de les edificacions afectades per la UA 1 del
PERI Santa Coloma vella II, situades al carrer d’en Josep Pedragosa i Banús nos 1, 2, 3, 4 i 6-8 , el carrer de la
Vistalegre nos 26, 28, 30, 34 i 36 , el carrer del Pedró nos 14, 17-19 ,21 i 27 i la plaça de la Vila nos 12, 13, 14 i 15
del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
El projecte contempla 3 fases d’actuació que es relacionen a continuació:
FASE 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 1
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 2
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 3
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 4
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 6-8
CARRER DEL PEDRÓ, 21
CARRER DE LA VISTALEGRE, 30
CARRER DE LA VISTALEGRE, 28
CARRER DE LA VISTALEGRE, 26

FASE 2:
• PLAÇA DE LA VILA, 15
• PLAÇA DE LA VILA, 14
• PLAÇA DE LA VILA, 13

ANNEX Nº1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX Nº2: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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FASE 3:
AIGUA
•
•
•
•
•
•

CARRER DEL PEDRÓ, 17-19
CARRER DE LA VISTALEGRE, 34
CARRER DE LA VISTALEGRE, 36
CARRER DEL PEDRÓ, 27
CARRER DEL PEDRÓ, 14
PLAÇA DE LA VILA, 12

S’ha de preveure un subministrament provisional d’aigua per regar i evitar la formació de pols durant el treballs.
Abans de procedir a l’enderroc de l’edifici, la Direcció Facultativa, l’Empresa Adjudicatària dels treballs i la
Coordinació de Seguretat i Salut, efectuaran una visita d’inspecció per poder valorar els riscos previsibles i les
mides de seguretat a adoptar en cada cas.
3. MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA

Es pretén complir els següents objectius:
3.1 L’ORDENACIÓ DEL PROCÉS
-facilitar l’acció coordinada dels participants en el procés;
-assolir un alt grau d’eficàcia en la recuperació dels materials i els components;
-garantir la seguretat personal i col.lectiva necessària.

3.1.1 ELS TREBALLS PREVIS
El procés d’execució te dues fases clarament diferenciades: la que correspon als treballs previs de preparació i les
d’execució material.

En general, el projecte considera tres àmbits:
- l’ordenació del procés, els mètodes i les tècniques que s’han d’emprar;
- la coordinació dels participants i l’assignació de responsabilitats a cadascun;
- la destinació final de la runa.

L’objectiu dels treballs previs és la comunicació als organismes que puguin resultar afectats, ajuntament,
companyies de serveis. Es farà la implantació de l’obra col·locant les tanques de protecció, indican les
senyalitzacions d’entrada i sortida de camions i el passos per vianants.
Tractament especial

2.2 DADES DE LA FINCA I EDIFICACIÓ.
2.2.1 UBICACIÓ:

Cal fer un tractament especial de les zones que hagin estat magatzem de productes tòxics o contaminants, si cal
es farà una desinfecció a les zones que es consideri.

Es tracta de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma vella II descrites en el punt 1.1 .

Previsió de mitjans de protecció col·lectiva

2.2.2 SUPERFICIES:

Abans de l’inici dels treballs, cal instal·lar mesures de protecció per als operaris que treballaran en el procés.
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La superfície total aproximada a enderrocar de les edificacions és d’uns 5.147,50 m dels quals 2.154,00 m
pertanyen a la fase 1, 1.678,00 m2 a la fase 2 i 1.315,50 m2 a la fase 3.
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Mitjans per a I ‘evacuació dels materials

La superfície total aproximada de desmuntatge d’elements de fibrociment és d’uns 167,50 m2, dels dels quals
131,00 m2 pertanyen a la fase 1 36,50 m2 a la fase 3.

Per facilitar el procés de desmuntatge dels elements, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies
d'evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer desmuntatges parcials de les construccions, les quals
no han d'afectar l'estabilitat ni la resistència d'altres elements.

2.3 DESCRIPCIÓ DE LES EDIFICACIONS.

Per facilitar la recollida i la selecció dels materials reciclables, cal disposar de contenidors específics per a materials
de la mateixa naturalesa. Sigui quina sigui la solució emprada, s'ha d'evitar la formació de grans quantitats de pols
a l'exterior.

Veure fitxes de documentació gràfica.

Previsió de la protecció personal
2.5 ESCOMESES I SERVEIS
ELECTRICITAT
Actualment hi ha algunes edifificacions amb subministrament de electricitat, s’haurà de comprovar amb la
companyia la desconnexió total abans de l’inici de l’enderroc.
TELEFONIA
Per la façana hi ha grapats diferents cablejats de telèfon, que s’hauran de desplaçar abans de l’inici de l’enderroc.
GAS.
Actualment hi ha algunes edifificacions amb subministrament de gas, s’haurà de comprovar amb la companyia la
desconnexió total abans de l’inici de l’enderroc.

Com ja hem vist, la deconstrucció consta d'un conjunt d'operacions amb la finalitat de fer desaparèixer una
construcció existent. Aquestes operacions són, de fet, treballs de les mateixes característiques que els que es fan
en els processos d'enderroc habitual.
En aquest sentit, la seguretat personal esdevé per ella mateixa una exigència prioritària. Per això cal disposar dels
mitjans de protecció del personal necessaris i observar les prescripcions i les normes establertes.
3.1.2 LES ETAPES
El procés d'execució d'una deconstrucció és fonamentalment un procés de demolició i de desmuntatge element per
element, per assolir l'objectiu principal:
Recuperar la major part possible d'elements i materials per reciclar, de manera que els treballs no afectin la
seguretat del procés.
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Solament s'ha de procedir a iniciar els treballs de deconstrucció quan s'han executat els treballs previs que s'han
descrit en el punt anterior. Tot seguit, s'ha de començar el procés seguint unes etapes ordenades de la manera
següent per cada una de les edificacions:

En les estructures hiperestàtiques, s'ha d'ordenar el procés de manera que es produeixin desplaçaments, girs o
deformacions mínims que no transformin l'estat tensional que hi havia fins llavors.
3.2.2 CRITERIS D’EXECUCIO.

Primera etapa. Desmuntatge dels materials i elements reciclables que no formen part de l'estructura de la
construcció i que no són suport d'un altre element. Els elements de fibrociment, com son baixants, xemeneia i petit
cobert a la planta segona, que tindran el tractament adequat a les seves característiques.
Segona etapa. Muntatge de tanca perimetral provisional i de bastida de protecció. Desconnexió de la paret mitgera
per mitjans manuals i protecció de les edificacions veïnes que tinguin una alçada inferior.
Tercera etapa. Demolició amb mitjans mecànics de la construcció i els fonaments amb tècniques i mètodes que
faciliten la selecció in situ dels materials per a un reciclatge posterior més fàcil, fins arribar a la cota de carrer.
Quarta etapa. Un cop desmuntades o demolides totes les construccions, es procedirà a la càrrega de la runa i
residus amb mitjans mecànics; camió i pala excavadora.
Els forats que resultin de l’extracció dels fonaments, s’hauran d’omplir amb aportació de terres, si escau.
Per regularitzar el solar resultant de cada edificació s’anivellarà el terreny formant pendents cap a un embornal de
recollida d’aïgues conectat a una de les escomeses existents de l’antiga edificació. La resta d’escomeses,
si les hagués s’hauran de tapar i senyalitzar.

Es proposa executar les operacions de desmantellament-enderroc sota els criteris de deconstrucció, amb l'objectiu
d'aconseguir la major part d'elements susceptibles de reciclatge o bé amb equips mòbils o bé amb plantes fixes de
reciclatge. El pla d'obra proposa l'execució cronològica de les següents operacions per a cada una de les
edificacions:
1.- Tancament perimetral de l'obra.
2.- Tall i / o desviaments de les escomeses de serveis.
3.- Trasllat de les línies de serveis que passin per les façanes.
4.- Disposició d'escomeses d'aigua potable per a reg.
5.- Retirada de fibrociment.
6.- Retirada de fusta.
7.- Desmantellament d'elements de serralleria metàl·lica.
8.- Desconstrucció amb mitjans manuals.
9.- Desconstrucció amb mitjans mecànics
10.- Eliminació de residus petris.
11.- Eliminació dels residus generats en la demolició, segons legislació vigent, amb
discretització dels diferents tipus de residus.
12.- Condicionament i Tancament de solar.

Cinquena etapa. A mida que es vagin enderrocant les diferents edificacions, les parcel·les es tancaràn amb una
xarxa metàl.lica de simple torsió de 2 m d’alçaria.
1.- TANCAMENT PERIMETRAL DE L'OBRA:
3.2 L’EXECUCIÓ MATERIAL
3.2.1 CRITERIS PRIORITARIS.

Prèviament, abans de l’inici de les obres, es posarà el tancament perimetral de l’obra amb tanca tipus RIVISA o
similar de 2 m d’alçada amb peus de formigó, senyalitzant el pas de vianants i l’entrada i sortida de vehicles de
l’obra.

Tots els participants en el procés de deconstrucció d'una construcció han d'observar unes mesures d'abast general,
necessàries amb la finalitat que l'acció no malmeti la construcció de manera que faci perillosa l'acció d'un altre
participant en el procés.

Es col·locarà una bastida de protecció al llarg de totes les façanes.

Alguns criteris d'abast general que cal seguir són el següents:

Un cop realitzats tots els treballs previs de l'obra, es localitzaran tots els serveis que puguin afectar la demolició. El
tractament d'aquests serveis, es realitzarà d'acord a les indicacions de les companyies propietàries dels mateixos i
sempre abans de començar els treballs de demolició. Actualment les instal·lacions existents als immobles són:

L’ordre de desmuntatge dels elements ha d'evitar que durant el procés en resti algun en fals equilibri de manera
que en desmuntar-ne un altre se'n produeixi la caiguda.
Abans d'iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir tant com sigui possible la càrrega que suporten els
elements constructius. El procés de deconstrucció ha de seguir un ordre que faciliti l'alleugeriment de les plantes
de forma simètrica.
Cal començar el desmuntatge dels elements constructius compostos amb diversos materials, pels de revestiment i
acabar pels de suport .
Cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s'hagin de desmuntar elements que treballen en flexió o
compressió, de manera que quan falti l'element constructiu es mantinguin l'estabilitat i la resistència del conjunt .

2. - TALL I / DESVIAMENT DE CONNEXIONS DE SERVEIS:

- Instal·lació elèctrica.
- Instal·lació d'aigua.
- Instal·lació de gas.
- Instal·lació de telefonia.
- Clavegueram.
3.- TRASLLAT DE LES LÍNIES DE SERVEIS.
S'avisarà a les Companyies perquè procedeixin al trasllat o anul·lació de les línies en serveis.
4. - DISPOSICIÓ DE ESCOMESES D'AIGUA POTABLE.

Cal descarregar prèviament els arcs i les voltes de les càrregues verticals i contrarestar o anul·la els components
horitzontals. Tot seguit, s'ha de procedir a l’estintolament previ. S'ha de començar el procés de desmuntatge per la
clau, en sentit descendent, de, manera simètrica.
En les estructures isostàtiques, cal mantenir l'estabilitat del conjunt i, fins i tot, introduir les travades necessàries per
assegurar-la.

Un dels serveis que no pot ser anul·lat però si traslladat, és l'escomesa d'aigua. Per l'execució de les obres de
demolició és molt important tenir localitzades les escomeses d'aigua, ja que resulta convenient disposar d’aigua per
al bon funcionament dels treballs i evitar així el risc de contaminació per la pols generada, tant per als vianants, les
edificacions pròximes, així com pels treballadors que es troben dins la zona de demolició.
5.- RETIRADA DE FIBROCIMENT.
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3.3 DESMUNTATGE D’ELEMENTS AMB FIBRES DE AMIANT.
S'iniciaran els treballs de retirada d’elements de fibrociment com plaques de coberta, baixants, dipòsits, etc...
6. - RETIRADA D'ELEMENTS DE FUSTA.
Aquesta operació té un doble objectiu. D'una banda minimitzar la fracció de fusta sobre el conjunt de runes
generades en la demolició. D'altra banda la seva discretització per la incorporació directa a la planta fixa de
reciclatge de fusta.
La retirada de la fusta es realitzarà mitjançant desmuntatge manual. Els marcs i premarcs es deixaran juntament
amb l'obra de fàbrica, per a la posterior separació de les feines de reciclatge de runes. Les normes de bona
pràctica aconsellen per motius de seguretat, no procedir a la retirada dels marcs i premarcs prèviament a les
operacions d’enderroc pròpiament dites.
7. - DESMANTELLAMENT D'ELEMENTS DE SERRALLERIA I ESTRUCTURA METÀL·LICA.
Aquest desmantellament ofereix la possibilitat de recuperació per al seu tractament en plantes de reciclatge, dels
elements que els constitueixen. Aquestes operacions s'han de fer manualment, mitjançant l'ús d'oxitall i/o serra
mecànica.
8. - DESCONSTRUCCIÓ AMB MITJANS MANUALS.
S’enderrocarà amb mitjans manuals la desconnexió amb les parets mitgeres. També es realitzarà tota la neteja de
residus que es trobi al recinte afectat per aquesta obra. També es retiraran tots aquells materials no triturables com
falsos sostres, làmines d'impermeabilització, parets de cartró-guix, etc.
9. - DESCONSTRUCCIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.
Un cop enderrocades les parts no estructurals i els elements susceptibles de recuperació o eliminació selectiva, i
després d'haver retirat manualment, la demolició de la resta s'ha de fer mecànicament amb màquina
retroexcavadora amb pinça demolidora.
L’enderroc amb mitjans mecànics es realitzarà en una sola fase i incloura l’extracció dels fonaments.
10. - RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS.
Es realitzarà una selecció dels elements que composen les façanes perquè tinguin el tractament de reciclatge
adequat i el seu transport a l'abocador autoritzat, per la seva recuperació.
11. - ELIMINACIÓ DE RUNES I RESIDUS GENERATS A L’ENDERROC.
A causa del sistema d’enderroc a dur a terme, que hi haurà una part manual de retirada de residus banals i una
altra major part serà amb mitjans mecànics i la retirada de la runa es realitzarà de forma mecànica mitjançant
retroexcavadora i pala carregadora, encara que hi haurà una part dels residus que es retiraran mitjançant
contenidors, com la fusta, deixalles, etc, Aquests contenidors seran gestionats d'acord amb la normativa vigent de
residus generats en obra. Es proposa realitzar un reciclatge selectiu dins de la pròpia obra.
12.- CONDICIONAMENT I TANCAMENT DE SOLAR.
Finalitzats els treballs de demolició i des-enrunament total de la finca, procedirem als treballs de condicionament
del solar que consistiran en l’anivellament del terreny formant pendents cap a un embornal de recollida d’aïgues
conectat a una de les escomeses existents de l’antiga edificació. La resta d’escomeses, si les hagués s’hauran de
tapar i senyalitzar.
13.-TANCAMENT SOLAR.
A mida que es vagin enderrocant les diferents edificacions, les parcel·les es tancaràn amb una xarxa metàl.lica de
simple torsió de 2 m d’alçaria.

3.3.1 NATURALESA DEL TREBALL I LLOC EN EL QUAL S’EXECUTAN ELS TREBALLS
Els treballs consistiràn en el desmuntatge de plaques de fibrociment, baixants i dipòsits de les edificacions,
ancorades amb ganxos metàl·lics i sense existir cap tipus d'aïllament que recobreixi les plaques. Es tracta de les
cobertes de les edificacions formades per plaques de fibrociment amb pendent a una vessant, l'estructura és
metàl·lica o de formigó i estan a una alçaria màxima de 4,50 metres. El contingut total de fibrociment objecte del
projecte de desconstrucció és de 167,50 m2 aprox.
3.3.2 TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS I NOMBRE DE TREBALLADORS IMPLICATS
Està prevista una durada de 1 dia laborable per deixar les cobertes lliures de plaques de fibrociment. El nombre de
treballadors que efectuaran les labors de desconstrucció s'estima en un total de 3 operaris, els quals seran
notificats al departament de treball i Industria amb nom, DNI i Nº d'afiliació a la Seguretat Social amb el fax d'inici
dels treballs. En qualsevol cas la direcció tècnica s'encarregarà de la supervisió de les diferents labors que es
portin a terme. Abans de l'inici del procés de desmuntatge del fibrociment es donarà avís amb dos dies d'antelació
a la inspecció de treball i al Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, en aquest avís se'ls notificarà
els operaris, el recurs preventiu i l'horari que es realitzarà.
3.3.3

MÈTODES EMPRATS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL

S'impregnaran les superfícies de fibrociment amb una solució aquosa amb líquid encapsulant per a evitar l'emissió
de fibres d'amiant pel moviment o trencament accidental d'alguna placa. L'aplicació es portarà a terme mitjançant
equips de pulverizació a baixa pressió, per tal d’evitar que l'acció mecànica de l'aigua sobre les plaques de
fibrociment dispersi les fibres d'amiant a l'ambient. Els treballs començaran per la zona més elevada desmuntant
els ganxos d'ancoratge de les plaques descargolant la subjecció. Les plaques es dipositaran sobre palets, els quals
s'embalaran amb plàstic de suficient resistència mecànica per a evitar el seu trencament i es senyalitzaran amb el
símbol de l'amiant. La posició de la placa serà horitzontal durant el descens mitjançant l'ajuda, si és necessari de
màquines telescòpiques o plataformes elevadores o aparells similars evitant que en el desplaçament de les plaques
es desprengui pols o brutícia. Les plaques que acabin trencant-se s'humitejaran i es dipositaran en un recipient
adequat per la seva guarda i transport, degudament etiquetat. En qualsevol cas, en el cas que direcció facultativa
comprovi que pugui existir risc d'alliberament de fibres a l'ambient, una vegada acabats els treballs de
desmuntatge, es revisarà tota la zona on s'ha desamiantat per comprovar que no ha quedat cap troç. Els residus
de fibrociment estan catalogats com residus especials, i per tant, a Catalunya es duran a la planta autoritzada per a
aquest tipus de residu, situada a Castellolí i gestionada per ATLAS GESTION MEDIAMBIENTAL,S.A.
Els treballadors disposaran d'un local especialment preparat per a dutxar-se, una vegada finalitzats els treballs amb
el risc d'amiant. Detallem a continuació els mètodes de descontaminació:
1 . Abans de començar els treballs de desmuntatge, els treballadors entraran per la porta principal del local,
vestint-se amb les peces adequades per als treballs amb amiant.
2 . Una vegada finalitzats els treballs amb amiant, els treballadors entraran per la porta principal amb la roba
de treball passant per un sistema d'aspiració, i dipositant a continuació els vestits i mascaretes en borses les
quals seran eliminades amb el fibrociment.
3 . A continuació entraran en una segona sala, contigua a l'anterior, on disposaran de dues dutxes totalment
equipades.
4 . Una vegada hagin passat per les dutxes entraran a una tercera sala on es col·locaran la roba neta i sortiran
totalment descontaminats.
5 . Posteriorment el local serà descontaminat mitjançant una neteja adequada.
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3.3.4 MESURES PREVENTIVES CONTEMPLADES PER A LIMITAR LA GENERACIÓ I DISPERSIÓ DE FIBRES
D'AMIANT EN L'AMBIENT
S'adoptaran aquelles mesures precises a fi d'eliminar o reduir l'emissió de pols, donant prioritat a les quals
s'apliquin en l'origen de l'emissió i les de tipus col·lectiu. Es fitaran al màxim les zones de treball per a evitar la
dispersió de talls procurant-se que la superfície sobre la qual es treballa no excedeixi dels 25 m2. Els accessos
estaran degudament senyalitzats i el pas serà exclusiu per al personal autoritzat. Prèvia a qualsevol manipulació de
les plaques, aquestes es regaran abundantment amb una solució aquosa amb líquid encapsulant que s'aplicarà
amb equips de pulverizació a baixa pressió com ja s'ha explicat anteriorment. Els dies en els quals s'apreciï una
força del vent tal que pugui afavorir l'aixecament de pols, fins i tot amb el regat previ, es suspendran les labors de
recollida destinant-se el personal a la realització d'activitats paral·leles pròpies de l'activitat del desmuntatge. Totes
aquestes actuacions quedaran permanentment supervisades pel tècnic director de l'obra. Si es donés el cas de la
necessitat d'utilitzar alguna eina, s'emprarien aquelles que pel seu ús generin la mínima quantitat de pols,
preferiblement les manuals o les de baixa velocitat de gir.
3.3.5 PROCEDIMENT A ESTABLIR PER A L'AVALUACIÓ I CONTROL DE L'AMBIENT DE TREBALL
S'establirà el procediment establert d'acord amb el previst en l'Annex I, en relació a l'Article 5 del RD 396/2006.
S'encarregarà a un laboratori autoritzat la realització d'una analítica per a determinar el grau de concentració de
fibres d'amiant en l'ambient de treball, però durant l'execució pròpia del mateix,
s'efectuaran preses de mostres i recompte de fibres per a avaluar que s'està dintre dels límits admissibles.
L'avaluació i control de l'ambient de treball correspon al Mètode MTA/Dt.-051/A04 editat per l'Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el treball “Mètode de determinació de fibres d'Amiant en Aire - Mètode de filtre de Membrana
/ Microcopia Òptica de contrast de fases” (mètode multifibra). La durada dels mesuraments serà d'un mínim de 3
hores (quan els treballs a realitzar siguin inferiors a tres hores el mesurament serà pel temps de treball i es
reflectirà en l'estudi mediambiental a presentar). S'efectuaran mostres del personal durant els treballs. Les Preses
de mostres seràn realitzades pel laboratori d'Higiene Analítica de l'Associació per a la Prevenció d'Accidents (APA)
homologat per Direcció general de Treball com laboratori especialitzat en determinació de fibres d'amiant per a la
seva aplicació a la higiene industrial, i acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a la realització
d'assajos de contaje de Fibres d'Amiant (261/Li535).
3.3.6 TIPUS I FORMA D'ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Degut al fet que tota l'activitat es portarà a terme en l'exterior serà suficient l'ús de mascaretes auto filtrants
certificades segons norma europea EN-149. Les mascaretes seran del tipus P3. Respecte a la resta de EPIs, es
dotarà als operaris de vestits d'un sol ús amb caputxa i sense butxaques ni costures, de material fàcilment lavable.
Les granotes de treball seran del tipus 5. Els, cascos, les botes, els guants i la resta de EPIs a utilitzar, donades les
característiques del treball a realitzar, seran els propis de les tasques d'enderrocament, és a dir: • Casc homologat
en tot moment. • Guants de cuir, goma o cautxú segons el cas. • Botes de goma, amb reforç anti claus i soles
antilliscants. • Cinturó de seguretat homologat si és necessari. • Ulleres protectores i de seguretat. Quant a la
utilització de les mascaretes auto filtrants, el seu ús estarà limitat a un màxim de quatre hores. Els EPIs seran d'ús
obligatori durant tot el temps de permanència en les zones que existeixi exposició a l'amiant i serà necessàriament
substituïda per la roba de carrer abans d'abandonar el centre de treball realitzant el procés de descontaminació
detallat anteriorment. La roba de treball que es lliurarà al treballador és d'un sol ús quedant en tot cas prohibit el
desempolsament mitjançant sacsejada, raspallat o aire comprimit. Queda prohibit als treballadors dur-se la roba de
treball al seu domicili. Serà obligatori el procés de descontaminació, al finalitzar la jornada i prèvia a la sortida al
centre de treball.
3.3.7 PROTECCIONS COL·LECTIVES

S'utilitzaran puntals de subjecció per a línies de vida ancorades en les armadures o similars i s'utilitzaran arnesos
de seguretat. Aquestes línies de vida seran homologades. El sistema que s’utilitzarà per evitar caigudes en alçada,
serà l’anticaigudas de retenció automàtica que, d'acord amb la norma EN363, aquest equip s'integra dintre d'un
sistema anticaigudas que ha d'estar obligatòriament compost per:
• Un dispositiu d'amarri (EN795)
• Un connector (EN362)
• l’anticaigudas amb retenció automàtica (EN360)
• Un connector (EN362)
• Un arnés anticaigudas (EN361)
Es fitaran al màxim les zones de treball per a evitar la dispersió de talls procurant-se que la superfície sobre la qual
es treballa no excedeixi dels 25 m2. Els accessos estaran degudament senyalitzats i el pas serà exclusiu per al
personal autoritzat. El sistema previst per a la descontaminació dels equips és mitjançant aspirador amb sistema de
filtre total.
3.3.8 CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS UTILITZATS PER A LA PROTECCIÓ I DESCONTAMINACIÓ DELS
TREBALLADORS
Existirà una dutxa, amb aigua freda i calenta. Els EPI respiratoris es portaran a la dutxa, una vegada s'hagi procedit
a la seva neteja. El vestuari “brut” disposarà d'un recipient en el qual es dipositaran la roba i els EPI que hagin de
ser considerats com residus. Els treballadors potencialment exposats, sempre que abandonin el lloc de treball, serà
obligatori que realitzin el cicle de descontaminació (vestuari brut, dutxa, vestuari net). Disposaran d'un temps de 10
minuts de descans tècnic i durant aquest descans està prohibit menjar, beure o fumar. La jornada de treball serà
d'una durada màxima de 4 hores diàries, normalment de 9,30 hores a 13,30 hores, i els descansos tècnics
permesos de 10 minuts cada 2 hores seran realitzats sense sortir de la zona de treball quedant totalment prohibit
durant aquests deu minuts fumar, menjar , beure o treu-res els EPIs. Queda totalment prohibit realitzar hores
extraordinàries i/o establir incentius per als participants en aquests treballs. Quant a la protecció de les altres
persones que es trobin pròximes al lloc de treball, la principal mesura consisteix en l'adequada senyalització i
delimitació de la zona de treball en la qual es manipulin elements amb amiant i la senyalització dels contenidors
que es destinin a l'emmagatzematge de les plaques de fibrociment trencades. Qualsevol zona en la qual s'estigui
treballant i amb perill potencial d'exposició a l'amiant quedarà degudament senyalitzada segons el RD 396/2006, en
concret en el relacionat en els articles 7.d.1 i 10.1 d'aquest RD.
3.3.9 MESURES DESTINADES A INFORMAR ALS TREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS ALS QUALS
ESTAN EXPOSATS I LES PRECAUCIONS QUE HAN DE PRENDRE
Tots els treballadors que realitzen treballs amb el risc d'exposició a amiant, hauran rebut un curs de formació
específic amb Mútua SAT, realitzat per Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, acreditats en la
Disciplina d'Higiene. Igualment, també es realitzarà una reunió en la qual s'informarà als treballadors bàsicament
dels següents punts:
• Què és l'amiant.
• Riscos per a la seva salut i mesures preventives.
• Llocs en els quals es troba l'amiant.
• Procediment de treball.
• Equips de protecció individual que són d'ús obligatori i normes per al seu correcte ús.
• Requisits en matèria de vigilància mèdica.
• Normes en matèria de senyalització i etiquetatge.
• Mesures i controls ambientals que es portaran a terme.
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• Correcta eliminació dels residus.
A més al final de cada setmana es farà una petita reunió en el mateix centre de treball a manera de recordatori i en
la qual s'aplicaran aquelles mesures correctores que es consideri suposen una millora en el mètode de treball. La
supervisió serà constant per part de la direcció facultativa. Tots els treballadors se sotmetran a un reconeixement
mèdic previ per a determinar que es troben en les condicions idònies per a realitzar aquest tipus de treball. Estarà
pactat amb la mútua una sèrie de revisions periòdiques que establirà el propi equip mèdic de la mútua amb
l'obligatorietat del reconeixement previ i el posterior a la finalització dels treballs.
3.3.10 MESURES PER A LA ELIMINACIÓ DELS RESIDUS D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT
Tots els residus d'amiant procedents del desmuntatge seran embalats en material plàstic de suficient resistència
mecànica i s'identificaran tal com s'especifica en el RD 1406/89 (BOE 278), sempre i quan això sigui possible. Els
filtres, granotes de treball i mascaretes es consideraran residus amb amiant. Tant el transport com el tractament
dels mateixos es realitzarà d'acord amb la normativa vigent (Llei 10/98 de Residus, BOE 96). Els residus del
fibrociment haurien de tractar-se com a tals en abocadors de residus especials, si bé s'evitarà que siguin triturats.
Tot el fibrociment que es trobi en el solar objecte de l'enderrocament i que sigui susceptible de ser apartat de
l'enderroc rebrà el tractament i les mesures de seguretat establertes pel director facultatiu.

- RD 108/1991 de 1 de Febrer (BOE 6-2-91), sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant. Aplica la Directiva 87/217/CEE.
- Llei 35/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
- RD 39/1997 de 17 de Gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- RD 665/1997 de 12 de Maig sobre protecció dels treballadors enfront dels riscos relacionats amb l'exposició a
agents *cancerígenos durant el treball. (BOE 24-5-97). Adopta la directiva 90/394/CEE.
- RD 216/1999 de 5 de Febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit d'empreses
de treball temporal (BOE 24-2-99).
- Llei 54/2003 del 12 de Desembre, article 4º apartat 3.1 i article 7º, reforma del marc normatiu de la prevenció de
Riscos Laborals, (BOE 13-12-2003).
- RD 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. (BOE 11-04-2006).
3.4 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

3.3.11 RECURSOS PREVENTIUS
En relació als recursos preventius, seran assumits pels propis treballadors, sempre i quan es certifiqui que han
rebut el curs bàsic de prevenció de riscos laborals de 50 hores amb la relació dels operaris (nom i DNI) que poden
entrar en aquesta obra i compleixen amb la normativa per a actuar com recurs preventiu. També s'adjuntarà l'acta
corresponent a la Vigilància de la Salut. En el fax d'inici d'obra dels treballs es notificarà el nom del recurs preventiu
que actuarà en aquesta obra.
3.3.12 LEGISLACIÓ I NORMATIVA RELACIONADA
- O. M. de 31 d'Octubre de 1984. Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant (BOE 7-11-84). Rectificada per l'O.
M. de 7 de Novembre de 1984 (BOE 22-11-84).Aplica la Directiva 83/477/CEE.
- Ordre de 31 de Març de 1986. Modifica l'article 13, control mèdic preventiu dels treballadors del Reglament sobre
els treballs amb el risc d'amiant (BOE 22-4-86).

La durada de les obres s’estima en 1 mes per cada una de les fases, a comptar des de la data de signatura de
l’acta de replanteig.
3.5 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 224.557,55 € la qual incrementada amb el 13% de
despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost total de 267.247,28 €, que amb el 21 % d’IVA
dóna un pressupost total per contracta de 323.369,21 € (TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-NOU AMB VINT-I-UN EUROS).
4. NORMATIVA APLICABLE
4.1 Normativa aplicada als enderrocs

- O. M. de 7 de Gener de 1987. Normes complementàries al Reglament de 31 d'Octubre de 1984. (BOE 15-1-87).
O. M. de 26 de Juliol de 1993. Modifica les dues anteriors (BOE 5-8-93). Aplica la Directiva 91/382/ CEE que
modifica la 83/477/CEE.
- Resolució de 11 de Febrer de 1985. Constituïx la Comissió de Seguiment per a l'aplicació del Reglament sobre
treballs amb el risc d'amiant (BOE 23-2-85).
-RD 1879/1996, de 2 d'Agost, regula la Comissió Nacional de Seguretat i Salut i dissol la Comissió de Seguretat
per a l'aplicació del Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant (BOE 9-8-96).
- Resolució de 8 de Setembre de 1987. Tramitació de sol·licituds d'homologació de laboratoris especialitzats en la
determinació de fibres d'amiant. (BOE 14-9-87).
- O. M. de 22 de Desembre de 1987. Aprova el model de Llibre de Registre de Dades previst en el Reglament
sobre treballs amb el risc d'amiant. (BOE 29-12-87).
- Resolució de 20 de Febrer de 1989. Regula l'emissió de fitxes de seguiment ambiental i mèdic per al

Llista de legislació aplicable:
• Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, de 6 de juliol).
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, de 28 de juliol).
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, d’11 de desembre).
Prevenció i control ambiental de les activitats.
• Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894, de 21 de maig).
S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

control de l'exposició a l'amiant. (BOE 3-3-89).
- Instrument 17 de Juliol de 1990. Ratificació del Conveni de la *OIT de 24 de Juny de 1986, núm. 162 sobre
Seguretat i Higiene en el Treballo – *Asbesto. Utilització del *asbesto en condicions de seguretat (BOE 23-11-90).

• *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3911, de 25 de
juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament
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de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els
annexos.
• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, de 13 de febrer). Es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que estableix el
TRLCSP.
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la
Construcció de Catalunya.

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, de 16 de febrer).
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.

• Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, de 12 de juliol).
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig
de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes
UNE vigents.

• *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, de
24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, de 17 de juliol). Finançament
de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
• Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02).

• Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de 30 de juny). Regulador
del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
• Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, de 9 de febrer). Catàleg
de residus de Catalunya.
• *Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 d’abril).
Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
• Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, de 13 de gener). Rebuig
dels residus en dipòsits controlats.
• *Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 d’abril).
Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
• *Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d’abril). S'estableixen els criteris i els procediments d’admissió de
residus en els dipòsits controlats.
• Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí (BOE núm. 49, de 26
de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres amb el que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus
per el període 2008-2015.
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus.
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions
següents:
• Text refós de la llei de Contractes del sector públic del 16 de Novembre de 2011 (TRLCSP) i tota la legislació
complementària.
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les disposicions
modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix el TRLCSP.

•

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix el TRLCSP.

• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.

• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.
• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos
y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986.
• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el
Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol
de 1988).
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada).
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials.
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.
• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de residus.
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials
DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.
• Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de
residus industrials.
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm
1055, de 14 d’octubre de 1988.
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE,
relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de
31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).

7

• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”.

• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de
serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).

• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”.
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE
FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions.
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.

• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E.
12/11/82).

• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost.

•

OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març)

• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, i aprovades per
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost.

• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9
d’abril de 1964.
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre).

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient.
• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi

• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000)

•

Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de desembre.

•

“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989.

•

•

OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó.

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de
1954).
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre.

• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4)
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
• Instrucción para la recepción de cementos RC-03
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85).

• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril.
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989.
• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat).

• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri
d’Indústria de 18 de novembre de 1974.

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de
Derivats del Ciment.

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.

• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

• Codi de circulació vigent.
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.

• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del
MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986).

• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les carreters en referència als
materials
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol de 1974).
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de
1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”

• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la calitat de l‘agua per al
consum humà
• Norma NBI-CPI/91
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de la NBI-CPI/91”

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.

•

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995)

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels
capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
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• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

4.2.2

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el
que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i
examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

4.2 CONDICIONS GENERALS

4.2.3

4.2.1

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents:

DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels següents documents:
Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions
Document núm. 4: Pressupost
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment,
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plec de clàusules particulars
Memòria
Plànols
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)
Mesuraments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els
pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus
propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres,
préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus,
etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra
corresponents i tinguin preu al contracte.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà
adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de
romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal
que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista.
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció
facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà
a peu d’obra d’una línia telefònica.
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
h) El promotor, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de
respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra.
i) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i
la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu
d’obra d’un local apropiat com a oficina.
4.2.4

COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants,
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació
de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment
del contracte.
4.2.5

INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant
les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal
d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis,
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.
4.2.6

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
•
•
•
•

despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
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• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors,
etc.
• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de
préstecs, pedreres, lleres i abocadors
• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.
• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i
serveis afectats
• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra
• el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos,
visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric,
d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponent,.
• el contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui.
• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats
4.2.7

DIRECCIÓ DE LES OBRES

El Promotor, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització de l’obra contractada.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència
acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.
4.2.8

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que
pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director
d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació,
medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el
contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui
amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.
4.2.9

MODIFICACIONS D’OBRA

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense l’aprovació prèvia pel promotor de la modificació i del pressupost que en resulti com a
conseqüència.
4.2.10 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels
treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de
30/1/1900 i disposicions posteriors.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 €, el contractista haurà de presentar certificació
que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un
import no inferior a 120.000 €.

El promotor podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el
compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització
per retard en el pagament de certificacions.
4.2.11 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a
rebaixar la contaminació acústica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins
a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala
d’arbres.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals
competents en la matèria.
4.2.12 OBRA DEFECTUOSA
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció
tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord
amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.
4.2.13 REPLANTEIG DE LES OBRES
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les
obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots
els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents
unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
4.2.14 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als
límits i rodalies.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar,
a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats pel promotor. A tals efectes, la
direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar.
4.2.15 MATERIALS
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra.
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar
altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
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Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els
catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada
dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada
pel director de les obres.
4.2.16 DESVIAMENTS PROVISIONALS

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas
que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.
4.2.18 EXPLOSIUS
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius
es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que
dicti la direcció d’obra.

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per
als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb
el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament
de les despeses que els esmentats permisos comportin.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i
d’execució de voladures.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del
Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985,
de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als
capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades
pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les
obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per
a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de
l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i
accessos en bones condicions de circulació.

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que
l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats.
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius.
El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.

4.2.17 ABOCADORS

4.2.19 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre
que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de
l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest
material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat,
el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material
procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi
ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i
compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte.
A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les
obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat
haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució
o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels
treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la
posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs
d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus
unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de
reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.
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4.2.20 COL·LOCACIÓ DE SERVEIS
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, amb
l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà
de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys.
4.2.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu
de reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau,
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del
contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per
la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat
anterior.
4.2.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible
realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de
l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de
reclamació.
4.2.23 DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització
pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària
l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus
d’indemnització.
4.2.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
•

Neteja final de les obres.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general
de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que
segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar
l’obra executada en perfecte estat de policia.
•

Recepció de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini
per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 4.2.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per
les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització
de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota
la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació,
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no
estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas
de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.
•

Termini de garantia.

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que
en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un
per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de
15 anys a comptar des de la recepció.
4.2.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres,
plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les
despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.
4.2.26 LIQUIDACIÓ
Dins del termini de tres mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final de les obres executades.
4.2.27 PREUS UNITARIS
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del
document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs,
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de
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mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats
d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les
unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no
coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components
o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en
un document formalment informatiu.

Santa Coloma de Gramenet, Març de 2017
EL REDACTOR DEL PROJECTE :

Albert Valdivia Requena
Arquitecte. Col. 24725

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a
executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al
preu unitari corresponent.
4.2.28 PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o
als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals
corresponen.
Les partides alçades “per justificar” es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels
preus unitaris de la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures.
4.2.29 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus
núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb
relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de
sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de
preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa
relacionada a l’apartat.
4.2.30 REVISIÓ DE PREUS
No hi haurà revisió de preus
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PRESSUPOST

Amidaments

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Enderroc de diverses edificacions

Enderroc de diverses edificacions

Codi

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

Parcials

Codi

Totals

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

CAPÍTOL

CAP. 1 TREBALLS PREVIS

CAPÍTOL

CAP. 2 TREBALLS D´ENDERROC

001

Ut

002

M2 Desmuntatge i retirada d'elements de
Fibrociment

Desconnexió serveis

Desconnexió de subministres d'aigua, telefon, llum i qualsevol
altre servei existent que afecti a les obres d'enderroc. Inclòs
desmuntatge de mobiliari, armaris, baranes, fusteries i retirada
de residus banals de tot tipus. Tot inclòs, completament acabat.
FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 2
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 4
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 6
C/ del Pedró, 21
C/ de la Vistalegre, 30
C/ de la Vistalegre, 28
C/ de la Vistalegre, 26
FASE 2
Plaça de la Vila, 15
Plaça de la Vila, 14
Plaça de la Vila, 13
FASE 3
C/ del Pedró, 17-19
C/ de la Vistalegre, 34
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedró, 27
C/ del Pedró, 14
Plaça de la Vila, 12

Parcials

Totals

Desmuntatge i retirada d'elements de fibrociment, incloent pla
de treball i tràmits necessaris per la ges tió d'elements amb
amiant, paletització, càrrega i transport a abocador especial autoritzat.Tot inclòs, completament acabat.

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00

1
1
1

1,00
1,00
1,00

1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 2
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
FASE 3
C/ de la Vistalegre, 34
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedrò, 27

1

10,00

10,00

1

31,00

31,00

1

90,00

90,00

1
1
1

3,50
8,00
25,00

3,50
8,00
25,00
167,50

003

M2 Enderroc manual i mecànic de les
edificacions
Enderroc total d'edificacions existents incloent l'extracció de fonaments i la part proporcional de mitjans auxiliars necessaris
en cada cas, tant manuals com mecànics i qualsevol mitjà de
seguretat que sigui requerit, mesures de protecció personals i i
col.lectives definides en el plec i separació i gestió dels residus,
càrrega, trans port i cànon de runa a abocador públic autoritzat a
qualsevol distància. Tot inclòs, fins i tot aportació de terres , formació de talussos i impermeabilització de finques veïnes en
cas que fos necessari segons indicacions de DF, completament acabat.
FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 2
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 4
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 6
C/ del Pedró, 21
C/ de la Vistalegre, 30
C/ de la Vistalegre, 28
C/ de la Vistalegre, 26
FASE 2
Plaça de la Vila, 15
Plaça de la Vila, 14
Plaça de la Vila, 13
FASE 3
C/ del Pedró, 17-19
C/ de la Vistalegre, 34
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedró, 27
C/ del Pedró, 14
Plaça de la Vila, 12

18,00

1

246,00

246,00

1

177,00

177,00

1

90,00

90,00

1

853,00

853,00

1

142,00

142,00

1
1
1
1

204,00
220,00
87,00
135,00

204,00
220,00
87,00
135,00

1
1
1

849,00
648,00
181,00

849,00
648,00
181,00

1
1
1
1
1
1

393,00
187,50
160,00
155,00
345,00
75,00

393,00
187,50
160,00
155,00
345,00
75,00
5.147,50
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Enderroc de diverses edificacions

Enderroc de diverses edificacions

Codi

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

Parcials

Codi

Totals

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

CAPÍTOL

CAP. 3 CONDICIONAMENT DE SOLAR

004

M2 Condicionament terreny

Parcials

Totals

Condicionament del solar consistent en l'anivellament del terreny amb formació de pendents per tal de recollir les aïgues
pluvials en el punt més faforable, inclòs embornal de recollida,
connexió a es comesa existent més favorable segons superfície
del solar i taponament i senyalització de la resta d'escomeses
existents dins el solar. Inclos a esbrossada i tal·la de vegetació
arbustiva i arbrat inclosa l'extracció de la soca i la càrrega, transport i gestió de residus vegetals. Tot inclòs, completament acabat.
FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 2
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 4
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 6
C/ del Pedró, 21
C/ de la Vistalegre, 30
C/ de la Vistalegre, 28
C/ de la Vistalegre, 26
FASE 2
Plaça de la Vila, 15
Plaça de la Vila, 14
Plaça de la Vila, 13
FASE 3
C/ del Pedró, 17-19
C/ de la Vistalegre, 34
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedró, 27
C/ del Pedró, 14
Plaça de la Vila, 12

1

116,40

116,40

1

194,90

194,90

1

98,20

98,20

1

205,40

205,40

1

232,65

232,65

1
1
1
1

205,30
101,50
86,00
88,60

205,30
101,50
86,00
88,60

1
1
1

319,00
311,70
188,15

319,00
311,70
188,15

1
1
1
1
1
1

457,10
139,40
142,20
73,30
146,00
369,20

457,10
139,40
142,20
73,30
146,00
369,20
3.475,00

005

M2 Protecció mitgeres
Protecció de parets mitgeres amb escuma de poliuretà projectat. Tot inclòs, completament acabat.
FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
C/ de la Vistalegre, 26
FASE 3
C/ del Pedró, 17-19
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedró, 27
C/ del Pedró, 14
Plaça de la Vila, 12

1

28,00

28,00

1

44,00

44,00

1
1
1
1
1

182,00
90,00
90,00
132,00
24,00

182,00
90,00
90,00
132,00
24,00
590,00
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Enderroc de diverses edificacions

Enderroc de diverses edificacions

Codi

006

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

Parcials

Codi

Totals

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçaria

Ml. Tancament solar

CAPÍTOL

CAP. 4 SEGURETAT I SALUT

Tancament del solar resultant amb xarxa metàl.lica de simple
torsió de 2 m d’alçaria amb postes anclats en daus de formigó
cada 3 m. i muntatge de portes de 3m d'amplada on sigui necessari per l'accès de vehicles. Tot inclòs, completament acabat.

007

Ut. Mesures de seguretat i salut durant
les feines d´enderroc

FASE 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 1
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 2
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 3
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 4
C/ Josep Pedragosa i
Banús, 6
C/ del Pedró, 21
C/ de la Vistalegre, 30
C/ de la Vistalegre, 28
C/ de la Vistalegre, 26
FASE 2
Plaça de la Vila, 15
Plaça de la Vila, 14
Plaça de la Vila, 13
FASE 3
C/ del Pedró, 17-19
C/ de la Vistalegre, 34
C/ de la Vistalegre, 36
C/ del Pedró, 27
C/ del Pedró, 14
Plaça de la Vila, 12

Parcials

Totals

Mesures individuals i colectives de s eguretat i salut durant les
feines d´enderroc.

1

24,00

24,00

1

9,00

9,00

1

13,00

13,00

1

11,50

11,50

1

12,00

12,00

1
1
1
1

30,00
20,00
8,50
9,50

30,00
20,00
8,50
9,50

1
1
1

53,00
35,00
20,00

53,00
35,00
20,00

1
1
1
1
1
1

11,00
5,50
5,50
8,00
30,00
25,00

11,00
5,50
5,50
8,00
30,00
25,00

1

1,00
1,00

330,50
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Quadre de preus nº1

QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS

Enderroc de diverses edificacions
Códig

Ud

Enderroc de diverses edificacions

Descripció

ImpEURO

Códig

Ud

Descripció

ImpEURO

CAPÍTOL

CAP. 1 TREBALLS PREVIS

CAPÍTOL

CAP. 2 TREBALLS D´ENDERROC

001

Ut

002

M2 Desmuntatge i retirada d'elements de Fibrociment

Desconnexió serveis
Desconnexió de subministres d'aigua, telefon, llum i qualsevol altre servei existent que afecti a les obres d'enderroc.
Inclòs desmuntatge de mobiliari, armaris, baranes, fusteries i retirada de residus banals de tot tipus. Tot inclòs,
completament acabat.

Desmuntatge i retirada d'elements de fibrociment, incloent
pla de treball i tràmits necessaris per la gestió d'elements
amb amiant, paletització, càrrega i transport a abocador
especial autoritzat.Tot inclòs, completament acabat.
12,36

TOTAL PARTIDA
TOTAL PARTIDA

290,00
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS
CÉNTIMS.

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS.

003

M2 Enderroc manual i mecànic de les edificacions
Enderroc total d'edificacions existents incloent l'extracció
de fonaments i la part proporcional de mitjans auxiliars necessaris en cada cas, tant manuals com mecànics i qualsevol mitjà de seguretat que sigui requerit, mesures de
protecció personals i i col.lectives definides en el plec i separació i gestió dels residus, càrrega, transport i cànon de
runa a abocador públic autoritzat a qualsevol distància. Tot
inclòs, fins i tot aportació de terres, formació de talussos i
impermeabilització de finques veïnes en cas que fos necessari segons indicacions de DF, completament acabat.
37,40

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA
CÉNTIMS.
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QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS

Enderroc de diverses edificacions
Códig

Ud

Enderroc de diverses edificacions

Descripció

ImpEURO

Códig

Ud

Descripció

ImpEURO

CAPÍTOL

CAP. 3 CONDICIONAMENT DE SOLAR

CAPÍTOL

CAP. 4 SEGURETAT I SALUT

004

M2 Condicionament terreny

007

Ut. Mesures de seguretat i salut durant les feines
d´enderroc

Condicionament del solar consistent en l'anivellament del
terreny amb formació de pendents per tal de recollir les aïgues pluvials en el punt més faforable, inclòs embornal de
recollida, connexió a escomes a existent més favorable segons superfície del solar i taponament i senyalització de la
resta d'escomeses exis tents dins el solar. Inclosa esbrossada i tal·la de vegetació arbustiva i arbrat inclosa l'extracció de la soca i la càrrega, transport i gestió de residus vegetals. Tot inclòs, completament acabat.

Mesures individuals i colectives de seguretat i salut durant
les feines d´enderroc.
TOTAL PARTIDA

4.500,00

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS.

3,50

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMS.
005

M2 Protecció mitgeres
Protecció de parets mitgeres amb escuma de poliuretà
projectat. Tot inclòs, completament acabat.
4,50

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMS.
006

Ml. Tancament solar
Tancament del solar resultant amb xarxa metàl.lica de simple torsió de 2 m d’alçaria amb postes anclats en daus de
formigó cada 3 m. i muntatge de portes de 3m d'amplada
on sigui necess ari per l'accès de vehicles. Tot inclòs , completament acabat.
16,50

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMS.
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Quadre de preus nº2

QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS

Enderroc de diverses edificacions
Códig

Ud

Enderroc de diverses edificacions

Descripció

ImpEURO

Códig

Ud

Descripció

ImpEURO

CAPÍTOL

CAP. 1 TREBALLS PREVIS

CAPÍTOL

CAP. 2 TREBALLS D´ENDERROC

001

Ut

002

M2 Desmuntatge i retirada d'elements de Fibrociment

Desconnexió serveis
Desconnexió de subministres d'aigua, telefon, llum i qualsevol altre servei existent que afecti a les obres d'enderroc.
Inclòs desmuntatge de mobiliari, armaris, baranes, fusteries i retirada de residus banals de tot tipus. Tot inclòs,
completament acabat.

Desmuntatge i retirada d'elements de fibrociment, incloent
pla de treball i tràmits necessaris per la gestió d'elements
amb amiant, paletització, càrrega i transport a abocador
especial autoritzat.Tot inclòs, completament acabat.
12,36

TOTAL PARTIDA
TOTAL PARTIDA

290,00

003

M2 Enderroc manual i mecànic de les edificacions
Enderroc total d'edificacions existents incloent l'extracció
de fonaments i la part proporcional de mitjans auxiliars necessaris en cada cas, tant manuals com mecànics i qualsevol mitjà de seguretat que sigui requerit, mesures de
protecció personals i i col.lectives definides en el plec i separació i gestió dels residus, càrrega, transport i cànon de
runa a abocador públic autoritzat a qualsevol distància. Tot
inclòs, fins i tot aportació de terres, formació de talussos i
impermeabilització de finques veïnes en cas que fos necessari segons indicacions de DF, completament acabat.
37,40

TOTAL PARTIDA
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QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS

Enderroc de diverses edificacions
Códig

Ud

Enderroc de diverses edificacions

Descripció

ImpEURO

Códig

Ud

Descripció

ImpEURO

CAPÍTOL

CAP. 3 CONDICIONAMENT DE SOLAR

CAPÍTOL

CAP. 4 SEGURETAT I SALUT

004

M2 Condicionament terreny

007

Ut. Mesures de seguretat i salut durant les feines
d´enderroc

Condicionament del solar consistent en l'anivellament del
terreny amb formació de pendents per tal de recollir les aïgues pluvials en el punt més faforable, inclòs embornal de
recollida, connexió a escomes a existent més favorable segons superfície del solar i taponament i senyalització de la
resta d'escomeses exis tents dins el solar. Inclosa esbrossada i tal·la de vegetació arbustiva i arbrat inclosa l'extracció de la soca i la càrrega, transport i gestió de residus vegetals. Tot inclòs, completament acabat.

Mesures individuals i colectives de seguretat i salut durant
les feines d´enderroc.
TOTAL PARTIDA

3,50

TOTAL PARTIDA
005

4.500,00

M2 Protecció mitgeres
Protecció de parets mitgeres amb escuma de poliuretà
projectat. Tot inclòs, completament acabat.
4,50

TOTAL PARTIDA
006

Ml. Tancament solar
Tancament del solar resultant amb xarxa metàl.lica de simple torsió de 2 m d’alçaria amb postes anclats en daus de
formigó cada 3 m. i muntatge de portes de 3m d'amplada
on sigui necess ari per l'accès de vehicles. Tot inclòs , completament acabat.
16,50

TOTAL PARTIDA
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Pressupost Parcial

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Enderroc de diverses edificacions

Enderroc de diverses edificacions

Codi

Descripció

Totals

Preu

Import

Codi

Descripció

Totals

Preu

Import

167,50

12,36

2.070,30

5.147,50

37,40

192.516,50

TOTAL CAPÍTOL CAP. 2 .........................................

194.586,80

CAPÍTOL

CAP. 1 TREBALLS PREVIS

CAPÍTOL

CAP. 2 TREBALLS D´ENDERROC

001

Ut

002

M2 Desmuntatge i retirada d'elements de
Fibrociment

Desconnexió serveis

Desconnexió de subministres d'aigua, telefon, llum i qualsevol
altre servei existent que afecti a les obres d'enderroc. Inclòs
desmuntatge de mobiliari, armaris, baranes, fusteries i retirada
de residus banals de tot tipus. Tot inclòs, completament acabat.
18,00

290,00

TOTAL CAPÍTOL CAP. 1 .........................................

Desmuntatge i retirada d'elements de fibrociment, incloent pla
de treball i tràmits necessaris per la ges tió d'elements amb
amiant, paletització, càrrega i transport a abocador especial autoritzat.Tot inclòs, completament acabat.

5.220,00

003

5.220,00

M2 Enderroc manual i mecànic de les
edificacions
Enderroc total d'edificacions existents incloent l'extracció de fonaments i la part proporcional de mitjans auxiliars necessaris
en cada cas, tant manuals com mecànics i qualsevol mitjà de
seguretat que sigui requerit, mesures de protecció personals i i
col.lectives definides en el plec i separació i gestió dels residus,
càrrega, trans port i cànon de runa a abocador públic autoritzat a
qualsevol distància. Tot inclòs, fins i tot aportació de terres , formació de talussos i impermeabilització de finques veïnes en
cas que fos necessari segons indicacions de DF, completament acabat.
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Enderroc de diverses edificacions

Enderroc de diverses edificacions

Codi

Descripció

Totals

Preu

Import

Codi

Descripció

Totals

Preu

Import

1,00

4.500,00

4.500,00

TOTAL CAPÍTOL CAP. 4 .........................................

4.500,00

CAPÍTOL

CAP. 3 CONDICIONAMENT DE SOLAR

CAPÍTOL

CAP. 4 SEGURETAT I SALUT

004

M2 Condicionament terreny

007

Ut. Mesures de seguretat i salut durant
les feines d´enderroc

Condicionament del solar consistent en l'anivellament del terreny amb formació de pendents per tal de recollir les aïgues
pluvials en el punt més faforable, inclòs embornal de recollida,
connexió a es comesa existent més favorable segons superfície
del solar i taponament i senyalització de la resta d'escomeses
existents dins el solar. Inclos a esbrossada i tal·la de vegetació
arbustiva i arbrat inclosa l'extracció de la soca i la càrrega, transport i gestió de residus vegetals. Tot inclòs, completament acabat.

005

Mesures individuals i colectives de s eguretat i salut durant les
feines d´enderroc.

3.475,00

3,50

12.162,50

590,00

4,50

2.655,00

330,50

16,50

5.453,25

TOTAL CAPÍTOL CAP. 3 .........................................

20.270,75

M2 Protecció mitgeres
Protecció de parets mitgeres amb escuma de poliuretà projectat. Tot inclòs, completament acabat.

006

Ml. Tancament solar
Tancament del solar resultant amb xarxa metàl.lica de simple
torsió de 2 m d’alçaria amb postes anclats en daus de formigó
cada 3 m. i muntatge de portes de 3m d'amplada on sigui necessari per l'accès de vehicles. Tot inclòs, completament acabat.
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Pressupost General

RESUM DE PRESSUPOST
Enderroc de diverses edificacions
Capítol

Resum

Import

CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4

TREBALLS PREVIS...................................................................................
TREBALLS D´ENDERROC......................................................................
CONDICIONAMENT DE SOLAR .............................................................
SEGURETAT I SALUT...............................................................................

5.220,00
194.586,80
20.270,75
4.500,00

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

224.577,55

13,00 % Despeses Generals .............................................
6,00 % Benefici Industrial..................................................

29.195,08

PRESSUPOST PER A CONTRACTA..................................

267.247,28

21,00 % I.V.A...........................................................................

56.121,93

PRESSUPOST GLOBAL PER A CONTRACTA ...................

323.369,21

%
2,32
86,65
9,03
2,00

13.474,65

L'import total del pressupost és de TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU amb VINT-I-UN
EUR.

Santa Coloma de Gramenet, Març de 2017.

LA PROPIETAT

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
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Estudi bàsic de seguretat i salut

0.

OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

FASE 1:

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

1.

FASE 2:
• PLAÇA DE LA VILA, 15
• PLAÇA DE LA VILA, 14
• PLAÇA DE LA VILA, 13

PROMOTOR - PROPIETARI

L’empresa promotora de l’obra és AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, amb les dades següents:

FASE 3:

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
carrer 62, nº 16-18, Zona Franca,
08040 Barcelona
CIF: P-0800258F

•
•
•
•
•
•

La propietat ès de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2.

AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

L’autor del present Estudi Bàsic de seguretat i salut és el Sr. Sr. Albert Valdivia Requena, arquitecte, col·legiat
número 24.725 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,

3.

L’obra seguirà el següent ordre general de treballs

L’autor del present Estudi Bàsic de seguretat i salut és el Sr. Sr. Albert Valdivia Requena, arquitecte, col·legiat
número 24.725 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,

DADES DEL PROJECTE

4.1.

Situació

1.- Tancament perimetral de l'obra.
2.- Tall i / o desviaments de les escomeses de serveis.
3.- Trasllat de les línies de serveis que passin per les façanes.
4.- Disposició d'escomeses d'aigua potable per a reg.
5.- Retirada de fibrociment.
6.- Retirada de fusta.
7.- Desmantellament d'elements de serralleria metàl·lica.
8.- Desconstrucció amb mitjans manuals.
9.- Desconstrucció amb mitjans mecànics
10.- Eliminació de residus petris.
11.- Eliminació dels residus generats en la demolició, segons legislació vigent, amb
discretització dels diferents tipus de residus.
12.- Condicionament i Tancament de solar.

Les edificacions objecte de l’enderroc estàn situades al carrer d’en Josep Pedragosa i Banús nos 1, 2, 3, 4 i 6-8 , el
carrer de la Vistalegre nos 26, 28, 30, 34 i 36 , el carrer del Pedró nos 14, 17-19 ,21 i 27 i la plaça de la Vila nos
12, 13, 14 i 15 del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

4.2.

CARRER DEL PEDRÓ, 17-19
CARRER DE LA VISTALEGRE, 34
CARRER DE LA VISTALEGRE, 36
CARRER DEL PEDRÓ, 27
CARRER DEL PEDRÓ, 14
PLAÇA DE LA VILA, 12

Els elements estructurals estan malmesos d’alguna manera. La causa determinant de la degradació dels materials
té l’origen en el propi ús, els quals comporten una reducció poc homogènia de la resistència, de manera que no és
fàcil conèixer la resistència que resta a cada element.

AUTOR DEL PROJECTE

4.

CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 1
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 2
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 3
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 4
CARRER D’EN JOSEP PEDRAGOSA I BANÚS, 6-8
CARRER DEL PEDRÓ, 21
CARRER DE LA VISTALEGRE, 30
CARRER DE LA VISTALEGRE, 28
CARRER DE LA VISTALEGRE, 26

Descripció de l’obra
Per a executar els treballs s’utilitzaran eines manuals, compressor, martell neumàtic, equip d’oxitall, giratòria
equipada amb pinça, giratòria equipada amb cullera, pala carregadora i camions.

Els treballs consisteixen en l’enderroc de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma vella
II, situades al carrer d’en Josep Pedragosa i Banús nos 1, 2, 3, 4 i 6-8 , el carrer de la Vistalegre nos 26, 28, 30, 34
i 36 , el carrer del Pedró nos 14, 17-19 ,21 i 27 i la plaça de la Vila nos 12, 13, 14 i 15 del municipi de Santa
Coloma de Gramenet.

Com a mitjans auxiliars s’utilitzarà una bastida tubular per treballs puntuals de demolició manual.

El projecte contempla 3 fases d’actuació que es relacionen a continuació:
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4.3.

Subministraments i serveis
−
−
−
−

A peu d’obra hi ha els subministraments d’aigua, d’electricitat i de clavegueram.

4.4.

Pressupost d’execució material

El pressupost d’execució material del projecte de demolició al qual es refereix el present Estudi bàsic de seguretat i
salut és de dos-cents vint-i-quatre mil cinc-cents setanta-set amb cinquanta-cinc euros (224.577,55€).

•
−

4.5.

Termini d’execució
−

El termini estimat d’execució dels treballs inclosos al projecte és d’1 mes.

−

4.6.

Mà d’obra prevista
−

Es preveu una mitjana de 3 treballadors amb un màxim de 6.

4.7.

−
−
−

Maquinària i mitjans auxiliars previstos para executar l’obra

Es preveu la utilització dels següents equips d’obra i maquinària:
Camió de transport de materials

•

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

Camió amb grua.
−

Giratòria (equipada amb pinça i amb cullera).
Pala carregadora.

−

Motoserra.

−

Eines manuals.
Equip d’oxitall.
Compressor.

•

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix 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 de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris

Bastida tubular.
−

5.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra

−
−

·1
·1
·1
·4
·1
·1
·2
·1
·1

S’utilitzarà un grup electrògen o bé es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

•

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de
l’instal·lador.

−
−
−

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
•

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

30 A.
30 mA.
20 mA.
16 A.
25 A.
16 A.
16 A.
(220 v./ 24 v.).
16 A.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
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−
•
−
−
−
−

•
−
−
−
−
•
−
−

5.2.

No s’empraran connexions tipus „lladre“.

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

Maquinària elèctrica

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIEAP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

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

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

Enllumenat provisional

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

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

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

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

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin
l’estanquitat contra fum, calor i flames.

Instal·lació d’aigua provisional d’obra

El contractista utilitzarà camions cisterna o bé realitzarà les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de
l’obra.

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

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

5.4.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors a l’obra són els següents:

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

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

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

6.

SERVES DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip,
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió
de bolcades.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot
seguit:

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

6.1.

Serveis higiènics

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
mínim, per a cada 25 persones

7.2.

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

Vestuaris

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de
superfície i 10 m3 de volum per treballador.

Superfície aconsellable: 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1
m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de
pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint
del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà
un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats.
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima
d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que
mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

Local d’assistència a accidentats

Donat que el número de treballadors de l’obra serà inferior a 10, el local d’assistència a accidentats podrà
ser substituït per una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat. En un lloc visible de
l’obra es disposarà també d’un quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims,
ambulàncies y bombers.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips.
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

L’armari farmaciola haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica,
gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap,
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes,
pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants
esterilitzats i torniquet.

7.

ÀREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Tallers

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

7.3.

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.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
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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.

8.

−

9.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb
el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
A l’Estudi de gestió de residus inclós al projecte s’ha avaluat el volum, el pes 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 residus generats.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat.

9.

Entorn de drogodependència habitual.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:
Explosius

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de
fumar.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

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.

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

9.1.

Manipulació
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal
exposat, de forma singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
−
Sílice.
−
Vinil.
−
Urea formol.
−
Ciment.
−
Soroll.
−
Radiacions.
−
Productes tixotròpics (bentonita)
−
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
−
Gasos liquats del petroli.
−
Baixos nivells d’oxigen respirable.
−
Animals.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.
Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les
vies respiratòries.

10.

TANCAMENT D’OBRA I AFECCIONS A L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

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.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis.

13.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

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

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:
Codi
UA Descripció
H15A2024 U Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats
HX11X001 U Equip d'encofrat de murs de formigó amb sistema de seguretat integrat amb
tots els requisists reglamentaris
HX11X002 U Equip d'encofrat de pilars de formigó, amb sistema de seguretat integrat
amb tots els requisits reglamentaris
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la
realització d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió
de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb
sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de
seguretat integrat
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb
baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb
dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres,
mànigues, broquets, brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema
integrat de seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible,
aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció
integrat
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a
diferent nivell
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de
seguretat integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
HX11X020 M Equip d'encofrat horitzontal recuperable per a sostre reticular amb sistema
de protecció integrat contra caigudes, amb xarxa tipus tenis, ancorada amb

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“.
Serveis afectats
Abans de l’inici dels treballs s’haurà de comprovar la correcta anul·lació de serveis de l’edifici a enderrocar i
s’haurà fet el desplaçament dels serveis que passen per la façana. En qualsevol cas el contractista ha de fer la
seva pròpia investigació, per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales.
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
Servituds
Segons documentació del Projecte i la facilitada pel Promotor, no es coneix l’existència de possibles
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions. En qualsevol cas, el Contractista
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

11.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de
seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de
7
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ganxos al cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i
rampes d'accés articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants
de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i
rampes d'accés articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de
bastida de cavallets
HX11X027 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en
alçària
HX11X030 U Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors
interiors hidràulics o roscats
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter
HX11X039 U Carretó manual porta palets
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
HX11X042 U Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre
dorments de fusta
HX11X043 U Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb
sistema de protecció integrat
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció
integrat
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat
integrat amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits
reglamentaris
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes,
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de
seguretat integrat
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics,
conductors de protecció
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat
nominal
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x
10 cm i de 3 - 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa
de camió
HX11X021

HX11X060
HX11X061
HX11X063
HX11X064
HX11X065
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

U

HX11X071
HX11X072
HX11X073
HX11X074
HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X081

HX11X082

HX11X083

HX11X084

HX11X085

HX11X087
HX11X088
HX11X089
HX11X090
HX11X091

14.

M Cable d'acer de guiat de material suspès
U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
U Encenedor de gúspira amb mànec
U Cinturó portaeines
U Torreta per al formigonat de pilars
U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic
U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega
màxima de 1200 kg
U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució
d'1x1 m i de gruix 3 mm
U Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures
U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
U Detector de gasos portàtil
U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
U Luxòmetre portàtil
U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
U Termòmetre/ baròmetre
M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i
amb el desmuntatge inclòs
U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i
amb el desmuntatge inclòs
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
U Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i
amb el desmuntatge inclòs
U Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
U Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a
màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada
a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat
de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.

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.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

15.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

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

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

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.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

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

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.

17.1.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 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 Salut per
part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
carència.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

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.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

16.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han assimilat, per criteris de
síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present
apartat, aquells aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció,
potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI).

Situació de casetes i contenidors.

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les
relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona.

17.

Àmbit d'ocupació de la via pública

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, contenidors,
tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti
aplicar els següents criteris:

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció,
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució,
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de

•

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

17.2.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Els
contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà
en els transports dels contenidors.

Tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas
de vianants o vehicles.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. No
s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

17.3.

17.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Neteja

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els
vianants a fi d’evitar accidents.

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg
amb mànega cada parella de rodes.

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 càrrega, descàrrega i transport interior
de l’obra.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Càrrega i descàrrega

Sorolls. Horari de treball

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 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:

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

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.

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

Pols

• 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 Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

17.5.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
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Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Paviments provisionals

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

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).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

Elements de protección

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi
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).

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 març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions
mínimes:

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

−
−

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 45º
en el sentit de la marxa.

−

Enllumenat i abalisament lluminós

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi 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 és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.

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 símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

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

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

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i
dificulti la seva subtracció.

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

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 vigència, evitant la pèrdua
de condicions perceptives o de seguretat.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

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

Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

Abalisament i defensa

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

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB,
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i
defensa:
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

17.6.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un
informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades,
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i
runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la
zona d’obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 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, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

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

EN CAS D’ACCIDENT ANAR A :
SINGUERLIN CENTRE DE SALUT

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

Centre d'Atenció Primària més
proper:

Carrer Santiago Rusiñol, 64, 08924 Santa Coloma
de Gramenet, Barcelona
Tel. 934 68 58 00

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.

18.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos
que en depenguin són els següents:
−
Caiguda al mateix nivell.
−
Atropellaments.
−
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
−
Caiguda d'objectes.
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic
que avisin als vehicles de la situació de perill.

HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT
Hospital més proper:

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

Avenida Mossèn Pons i Rabadà, s/n, 08923 Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona
Tel. 933 86 02 02

19. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN CAS D'ACCIDENT
Accions a seguir en cas d'accident
L'empresa contractista, a través de direcció de l'obra, aplicarà els següents principis d’auxili, en el cas que
succeeixi un accident laboral:
1. L'accidentat és el primer. Se l’atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les
lesions.
2. En cas de caiguda en alçada o/a diferent nivell, i en cas d'accident elèctric, es suposarà sempre que poden
existir lesions greus. En conseqüència, s'extremaran les precaucions d'atenció primària a l'obra, aplicant
les tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a l'arribada de l'ambulància, i de
reanimació en el cas d'accident elèctric.
3. En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s'evitarà en el possible, segons el
bon criteri de les persones, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat
per a l'accidentat.
4. Per tal que sigui conegut per totes les persones participants en l'obra, s'instal·larà un rètol amb caràcters
visibles, en els quals es subministra la informació necessària per conèixer el centre assistencial, la seva
adreça, telèfons de contacte etc.; aquest rètol contindrà les dades seguint el contingut del següent quadre:
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Telèfon d’emergències:

112

Telèfon de Policia:

GUARDIA CIVIL
NACIONAL
GUARDIA URBANA
MOSSOS D' ESQUADRA

5.

−
−
−
−

062
091
092
088

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

El Cap d'Obra, ordenarà instal·lar, (i se'n responsabilitzarà d'això), el rètol precedent de forma
obligatòria en els següents llocs de l'obra: a l'oficina d'obra, al vestidor lavabo del personal i a l'interior
de la farmaciola de primers auxilis.

Comunicacions immediates en cas d'accident laboral
El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'Encarregat de l'Obra, i en absència de tots dos, l'encarregat de
Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que es recullen en el quadre
explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i
la seva eficàcia:

21.
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL

PLA DE SEGURETAT I SALUT

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, cada contractista elaborarà un Pla de
seguretat i salut en el qual adaptarà el present Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans auxiliars, als seus
sistemes d’execució i a la seva estructura organitzativa.

Accidents de tipus lleu.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents
laborals.
Accidents de tipus greu.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents
laborals.
Accidents mortals.
Al Jutjat de Guàrdia: perquè es pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions
judicials.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents
laborals.

Abans de l’inici dels treballs d’un contractista, el corresponent Pla de seguretat i salut haurà d’haver estat aprovat
per part de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra.
El pla de seguretat i salut i la corresponent acta d’aprovació del coordinador ha d’estar sempre a l’obra juntament
amb la Comunicació d’obertira de centre de treballs i el Llibre de Subcontractació actualitzat.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, requerirà la corresponent
aprovació del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra.

22.

COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE OBRA

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos
treballadors autònoms, el promotor té l’obligació de designar un coordinador de seguretat i salut durant l’execució
de l’obra per a assumir les funcions en establertes al Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció.

23.

RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres
de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís
el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos
preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Actuacions administratives en cas d'accident laboral
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:
Accidents sense baixa laboral: s’anotaran en el "full oficial d'accidents de treball succeits sense baixa mèdica",
que es presentarà a l’entitat gestora o col·laboradora, en el termini dels 5 primers dies del mes següent.
Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat
gestora o col·laboradora en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident.
Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es comunicaran a l'autoritat
laboral, telegràficament, telefònicament o per fax, en el termini de 24 hores comptades a partir de la data del
sinistre.

20.

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

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II
del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE núm. 124, 24/05/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 05/24/1997)
* Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82,
05/04/2003)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/ 1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núrn. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE núm. 274, 13/11/2004)

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, a l’obra objecte del present Estudi bàsic de seguretat i salut
serà obligatòria la presència de recursos preventius en tots els processos de demolició, inclòs el muntatge i
desmuntatge de la bastida.

24.

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127, 29/05/2006)
* Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificación. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (BOE núm. 71, 23/03/2010)

LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,
23/04/1997)

Llistat de legislació aplicable (no exhaustiu):
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.
errores BOE núm. 249, 17/10/1970)

Modelo del Libro de incidencias en obras de construcción.
Orden del 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC núm. 2565,27/01/1998)

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47,
24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001)

Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE núm. 189, 08/08/2000) (C. errores BOE núm. 228,
22/09/2000)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995)

Se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE núm. 52, 01/03/2002)

Ley de Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núrn. 269,10/11/1995)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (BOE núm. 145, 18/06/2003)

Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27,
31/01/1996)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 837/2003, e 27 de junio (BOE núm. 170, 17/07/2003)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97,23/04/1997)

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE
núm. 298, 13/12/2003)
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Models de comunicació d’obertura prèvia o reanudació d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.
Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agosto (DOGC núm. 3754, 05/11/2002)

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (BOE núm. 27, 31/01/2004) (C.E: - BOE núm. 60, 10/03/2004)

Versió catalana i aranesa del Llibre de Subcontractació.
Resolució TRE 3520/2007, de 7 de novembre (DOGC núm. 5015, 23/11/2007)

Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE núm. 274, 13/11/2004)

Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província a la que pertanyi
el contractista.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 265, 05/11/2005)

Ordenances municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE núm. 60, 11/03/2006) (C.E. - BOE núm. 62, 14/03/2006) (C.E BOE núm. 71, 24/03/2006)

Santa Coloma de Gramenet, Març de 2017

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE núm. 97, 23/07/1997)

El redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE núm. 86, 11/04/2006)
Se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Albert Valdivia Requena
Arquitecte. Col. 24725

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32/2006, de 19 de octubre (BOE núm. 250, 19/10/2006)
Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre (BOE núm. 302, 19/12/2006)
Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificación. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (BOE núm. 71, 23/03/2010)
V Convenio Colectivo General de la Construcción 2012-2016.
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 64, 15/03/2012)
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre (BOE núm. 246, 11/10/2008)
Se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril (BOE núm. 106, 01/05/2010)
Es regula el servei per vía telemàtica de la comunicació d’obertura de centre de treball o reanudació
d’activitats.
Ordre TRE/228/2002, de 28 de juny (DOGC núm. 3670, 04/07/2002)
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ANNEX 1
FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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1.

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASA I
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D'ENDERROC
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

1

3

2

1

2

UA
U

H1421110

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1446004
H1447005
H144E306
H144Q050

U
U
U
U

H1457520

U

H145C002

U

H1465275

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

H1485140
H1485800

U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98)
Filtre contra gasos (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 12083:98)
Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a casc o
caputxa (EN 12941:98/ UNE EN 12941:99 i UNE EN 397:95+erratum:96)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)

Riscos
2 /4 /9 /10 /12
/14 /17 /25
10
26
26

UA
U

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat

HX11X082

U

HX11X083

U

Codi
H153A9F1

UA
U

H1542013

U

H15A2015
HB2A1111

U
M

HB2C1000

M

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBB20005
HBBAA005

U
U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

26
17
17
17
17

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Termòmetre/ baròmetre
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

2 /14
12 /25
4
14
14
25
25

25

Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
4 /12 /25
14

12
25

25
4 /10 /25
2
4
2 /9 /10 /12 /13
/17 /25 /27

2 /9 /10 /12 /13
/17 /25 /27
2 /9 /10 /12 /13
/17 /25 /27

2 /4 /10 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

14

9
2 /4 /9 /10 /12
/14 /17 /25

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062

27
13
2 /4 /9 /10 /12
/14 /17 /25
14
25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013

U
U
M2
U
U
M

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X080
HX11X081

Riscos
12
17

Descripció
Riscos
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
10
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superficies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
10 /12 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14

Estudi bàsic de seguretat i salut

I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

2.

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

14
14
17
17
17
25
25
25
25
26
27

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

H1421110

U

H1423230

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1445003
H1446004
H144D205

U
U
U

H144E406

U

H144KB10

U

H1457520

U

H145C002

U

H1461110

U

H1465275

U

H146J364

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

H1485140
H1486241

U
U

H1487350

U

H1488580

U

H1489580

U

H148B580

U

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: AL EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN EL PROCÈS DE DEMOLICIÓ
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL OXIACETILÈNIC
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC
POLS EN DEMOLICIÓ
POLS DE FIBRES DE AMIANT
20
EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES DE DEMOLICIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
MARTELLO TRENCADOR PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411115

U

H1411117

U

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 2 /3 /4 /5 /6 /9
400 g (UNE EN 812:98)
/10 /12 /14 /17
/20 /24
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 25
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 26
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
18

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
Equip de protecció respiratòria autònom de circuit obert d'aire comprimit (UNE EN
137:93)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
Jaqueta per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador elaborat amb
serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)

10 /17
15

26
14 /26
26
17
17
17
17
17
14

9
14

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /15
/17 /20 /24 /25

2

27
13
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /15
/20 /24 /25
14
14
14
15
15
15

Estudi bàsic de seguretat i salut

HBBAB115

U

Riscos
15 /20

HBBAF004

U

12
5

HBC19081
HBC1E001

M
U

2 /3 /6 /25
3 /25
4
15
9
15
17
17 /20
20
14
26
2 /6 /14
17
14
25

HBC1KJ00

M

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X011

UA
U

HX11X013
HX11X019

U
M

HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X063
HX11X064
HX11X068
HX11X073
HX11X074
HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X081

U
U
M2
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
M

HX11X082

U

HX11X083

U

HX11X088

M

HX11X090

U

Descripció
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
Termòmetre/ baròmetre
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

25

25

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000091

4
20

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

UA
M2

H15151A1

M2

H152PA11

M

H153A9F1

U

H1542013

U

H154M029

U

H15A2017

U

HB2A1111

M

HB2C1000

M

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBB20005
HBBAA005

U
U

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge
inclòs
Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /3 /4 /5 /6 /9
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per /10 /12 /13 /15
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/17 /20 /25 /26
/27
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2 /3 /4 /5 /6 /9
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /10 /12 /13 /15
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge /17 /20 /25 /26
inclòs
/27
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
2 /10 /12 /15 /25
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 4 /5
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 25
inclòs

Riscos
15

5

3 /5
25

I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

14 /25

15
17

I0000100
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

25

25
10 /12 /25
2 /3 /4 /5 /6
12
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /13 /15
/17 /20 /25 /26
/27

3.

19

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superficies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment prèvi de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
3 /5
3
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
25
25
25
25
25
26
27

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE
D'INSTAL.LACIONS

Estudi bàsic de seguretat i salut

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

H1474600
H147D405

U
U

H147N000
H1481242

U
U

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS DEMOLICIÓ
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ELEMENTS A DEMOLIR EN ALÇADA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: DESPRENIMENT D'OBJECTES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCTE DEL PROCÈS DE DEMOLICIÓ
13
SOBREESFORÇOS
Situació: EN L'ÚS D'EINES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES DE DEMOLICIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

2

2

3

Codi
HX11X003

UA
U

2

3

4

3

1

3
HX11X050
HX11X052

U
U

HX11X058
HX11X059
HX11X073
HX11X074
HX11X077
HX11X078
HX11X079

U
M2
U
U
U
U
U

3

1

3

2

2

3

2

2

3

3

1

3

3

1

3

2

1

2

UA
U

Codi
H1512007

UA
M

H15151A1

M2

H1411117

U

H141300F

U

H152L561

M

H1421110

U

10 /17

H152PA11

M

H1431101
H1432012

U
U

26
26

HBA31011

M2

H1433115

U

HBB11111

U

H1445003
H1446004
H1447005
H144D205

U
U
U
U

HBBAA005

U

H144KB10

U

HBBAB115

U

H145C002

U

HBBAF004

U

H1465275

U

HBC19081
HBC1E001

M
U

H146J364

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera
(UNE EN 397:95+erratum:96)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Equip de protecció respiratòria autònom de circuit obert d'aire comprimit (UNE EN
137:93)

Riscos
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10
26

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)

9

Descripció
Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat
amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats

27
1

13
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10

Riscos
1

2 /3 /6
1
3
4
17
17
26
2 /6
17

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)

1

26
17
17
17
17
17

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10

Descripció
Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge
inclòs
Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge
inclòs
Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /17 /26 /27

1

1

3
10
1 /2 /3 /4 /5 /6
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /17 /26 /27

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /17 /26 /27

2 /10
1 /5

MESURES PREVENTIVES
2

Codi
I0000002
I0000003
20

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal

Riscos
1
1
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I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000058
I0000061
I0000074
I0000108
I0000110

4.

Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superficies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
10 /13
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Rotació dels llocs de treball
26 /27
Reg de les zones de treball
17
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27

24

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

ENDERROC DE COBERTES

Avaluació de riscos

2

3

4
5

6

9
10
12
13
14
15
17

20

2

2

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411117

U

H141300F

U

H1421110

U

H1423230

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1445003
H1446004
H144D205

U
U
U

H144E406

U

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Id
1

1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENSORRAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISORIES
ENSORRAMENT DE PART DE LA COBERTA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS D'ELEMENTS

P
2

G
3

A
4

H144KB10

U

H144N020

U

2

1

2

H1457520

U

H1459630

U

2

3

4
H145C002

U

2

2

3
H1461110

U

2

3

4

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN PROCESSOS DE DEMOLICIÓ
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL OXIACETILÈNIC
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC
POLS DEMOLICIÓ
POLS FIBRES D'AMIANT
EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ

3

1

3

H1465275

U

3

1

3

2

2

3

H1465376

U

1

3

3

2

2

3

1

2

2
H146J364

U

1

2

2

3

1

3

H1474600
H147D405

U
U

1

3

3

21

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 2 /3 /4 /5 /6 /9
400 g (UNE EN 812:98)
/10 /12 /14 /20
/24
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 26
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera 1
(UNE EN 397:95+erratum:96)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor 10
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla 15
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
26
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 14 /26
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN 26
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
17
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
17
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81 17
284-92) (UNE EN 12083:98)
Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN 17
12083:98)
Equip de protecció respiratòria autònom de circuit obert d'aire comprimit (UNE EN 17
137:93)
Equip de protecció respiratòria, no autònom, amb mànega d'aspiració d'aire amb 17
mascareta, màscara o broquet (UNE EN 138:95)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de 15
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 9
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 14
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb /10 /12 /14 /20
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i /24
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla 15
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant
del turmell i empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 2
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
27
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 1
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària

Estudi bàsic de seguretat i salut

H147N000
H1481242

U
U

H1481654

U

H1482422

U

H1483555

U

H1485140
H1486241

U
U

H1487350

U

H1488580

U

H1489580

U

H14899A0

U

H148B580

U

10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
Pantalons de treball, en teixit de tela de cotó (100%), per a soldadors i/o tubers,
amb butxaques interiors dotats de cremalleres metàl.liques (EN 340:93, ENV 343 i
ISO 3758:91// UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
Jaqueta per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
Jaqueta de treball, en teixit de tela de cotó (100%), per a soldadors i/o tubers,
sense butxaques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93//
UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador elaborat amb
serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)

13
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /15
/20 /24
15

H1512010

M2

H15151A1

M2

H152L561

M

H152PA11

M

15

H1542013

U

14
14

H154M029

U

H15A2017

U

HB2C1000

M

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBB20005
HBBAA005

U
U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081
HBC1E001

M
U

15

14
15
15
15

15

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
U

HX11X011

U

HX11X013
HX11X019

U
M

HX11X021

U

HX11X050
HX11X052

U
U

HX11X058
HX11X059
HX11X063
HX11X064
HX11X068
HX11X073
HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X088

U
M2
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
M

HX11X090

U

Descripció
Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat
amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
Termòmetre/ baròmetre
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

15 /20

UA
M

15

1 /5

1
3 /5
14

15
17
12
10 /12
1 /2 /3 /4 /5 /6
12
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /13 /15
/17 /20 /26 /27
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /13 /15
/17 /20 /26 /27
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /13 /15
/17 /20 /26 /27
2 /10 /12 /15
1 /4 /5 /12

MESURES PREVENTIVES

12
5

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

2

2 /3 /6
1
3
4
15
9
15
17
20
14
26
2 /6 /14
17
14
4

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058

20

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512007

horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d, desmuntatge inclòs
Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals, desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Descripció
Riscos
Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres

22

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superficies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
4 /5
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /15
Formació
10 /12 /13 /17
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13

Estudi bàsic de seguretat i salut

I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000091

Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment prèvi de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110

5.

14
14 /17 /26 /27
14 /27
14
14
17
17
17
17
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
20
24
24
24
26
27

H1432012

U

H1433115

U

H1445003
H1446004
H144D205

U
U
U

H144E406

U

H144KB10

U

H1457520

U

H145C002

U

H1461110

U

H1465275

U

H146J364

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENSORRAMENT DE PARETS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE DEMOLICIÓ
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PROCESSOS DE TALL
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

3

4

2

2

3

H1485140
H1486241

U
U

2

3

4

H1487350

U

3

1

3

UA
U

H1411117

U

H1421110

U

H1431101

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)

14 /26
26
17
17
17
17
17
14

9
14

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24

2

27
13
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24
14
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
3

1

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

3

1

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
Equip de protecció respiratòria autònom de circuit obert d'aire comprimit (UNE EN
137:93)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)

Riscos
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24
26

Codi
HX11X019

UA
M

HX11X021

U

HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X064
HX11X073
HX11X074
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X088

U
U
M2
U
U
U
U
U
U
U
U
M

Descripció
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Cinturó portaeines
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
Termòmetre/ baròmetre
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
5
2

2 /3 /6
3
4
9
17
17
14
26
2 /6 /14
17
14
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511017

UA
M2

H15151A1

M2

10
26

23

Descripció
Riscos
Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat en trams laterals, en ponts i viaductes 5
ancorada a suports metàl.lics en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 5
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat

Estudi bàsic de seguretat i salut

H152PA11

M

H1542013

U

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081
HBC1E001

M
U

alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge
inclòs
Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

3
2
14

10
3
2 /3 /4 /5 /6
6
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2 /10
4 /5

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

Descripció
Riscos
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superficies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
10 /13
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
Reconeixement prèvi de l'edifici
24
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment prèvi de treball
24
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110

6.

REBAIX DEL TERRENY

Avaluació de riscos
Risc

P

G

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECÀNICS

Id

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

A

24

Codi
H1411111

UA
U

H1411117

U

H1414119

U

H1421110

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1446004
H144D205

U
U

H1457520

U

H145C002

U

H145F004

U

H1461110

U

H1465275

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/25
26
14

14
26
14 /26
26
17
17
14

1 /2 /3 /6 /12
3

14

1 /2 /3 /6 /10 /12
/25

Estudi bàsic de seguretat i salut

H1474600
H147D405

U
U

H147N000

U

H1481242

U

H1485800

U

H1486241

U

H1487350

U

347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
27
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 1 /12
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
Faixa de protecció dorsolumbar
13
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)

HX11X022

UA
U
U
U

U

HX11X035

U

HX11X036

U

HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X081

U
U
U
U
U
M2
U
U
U
M

HX11X082

U

HX11X083

U

Descripció
Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors
hidràulics o roscats
Estrebat amb tensor en pou circular
Estrebat amb tensor en pou rectangular
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

UA
M2

H1522111

M

H1529013

M

H152J105

M

H152R013

U

Descripció
Protecció de talús, amb malla metàl.lica galvanitzada de triple torsió, pas de malla
80 mm de d 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugat de d 20 mm i subjectada amb cables d'acer galvanitzat
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m, amb xarxa de seguretat normalitzada
(UNE 81-650-80) sobre posts de perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada
amb cables d'acer de 3 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de

H153A9F1

U

H15A2015
HB2A1111

U
M

HB2C1000

M

HBB11111

U

3

HBB20005
HBBAA005

U
U

HBBAB113

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081
HBC1KJ00

M
M

HBC1R801

U

14
14

Riscos
2
12
2

1

3

3
12 /25
12 /25
25

25
1 /2 /3 /6
3
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
27

1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /10 /12 /25
1
25

MESURES PREVENTIVES

3

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

3
3
3
2 /6 /14 /25
12 /25
10
14
26
2 /6 /14
25
25

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

M3

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
H15A2024
HX11X013
HX11X021

H152V017

perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d
i amb el desmuntatge inclòs
Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions
amb terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm,amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3

1

3

1
3

25

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superficies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27

Estudi bàsic de seguretat i salut

7.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

H1474600
H147D405

U
U

H147L005

U

H147N000
H1481242

U
U

H1485800

U

H1486241

U

H1487350

U

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

1

2

2

1

3

3

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1

2

2

1

2

2

Codi
HX11X013
HX11X022

UA
U
U

2

1

2

HX11X035

U

1

3

3

HX11X036

U

1

2

2

2

1

2

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25
26

HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X080
HX11X081

U
U
U
U
U
M2
M
U
U
U
U
M

10 /14

HX11X082

U

26
14 /26

HX11X083

U

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411117

U

H1421110

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1445003
H1446004
H1447005
H144D205

U
U
U
U

H1457520

U

H145C002

U

H1461110

U

H1465275

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i

falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE
EN 795:97)
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)

26
17
17
17
17

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors
hidràulics o roscats
Estrebat amb tensor en pou circular
Estrebat amb tensor en pou rectangular
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Termòmetre/ baròmetre
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
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1

3 /6
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25
12
14
14

Riscos
12
1

3
3
3
3
3
2 /6 /14 /25
25
10
3
14
26
2 /6 /14
14
25
25

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
M2

H1522111

M

14

14
14

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

26

Descripció
Riscos
Protecció de talús, amb malla metàl.lica galvanitzada de triple torsió, pas de malla 3
80 mm de d 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugat de d 20 mm i subjectada amb cables d'acer galvanitzat
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Estudi bàsic de seguretat i salut

I0000110
H1529013

M

H152J105

M

H152R013

U

H153A9F1

U

H15A2015
HB2A1111

U
M

HB2C1000

M

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBB20005
HBBAA005

U
U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081
HBC1KJ00

M
M

HBC1R801

U

Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m, amb xarxa de seguretat normalitzada
(UNE 81-650-80) sobre posts de perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada
amb cables d'acer de 3 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d
i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

Eliminar vibracions en origen
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3

8.

REBLERTS I TERRAPLENATS

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS

1

Avaluació de riscos

3

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

25
25
25

25
12 /25
1 /2 /3 /6
3 /12
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /10 /12 /25
1 /2

P
1

G
2

A
2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

25

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectonic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superficies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27

Codi
H1411111

UA
U

H1414119

U

H1421110

U

H1431101
H1432012

U
U

H1446004
H144D205

U
U

H1457520

U

H145C002

U

H1461110

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)

Riscos
1 /2 /3 /10 /12
/16 /17 /25
14

10 /14
26
14
17
17
14

3
14

Estudi bàsic de seguretat i salut

H1465275

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

H1485800

U

H1486241

U

H1487350

U

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)

1 /2 /3 /10 /12
/16 /17 /25

27
13
1 /2 /3 /10 /12
/14 /16 /17 /25

UA
U
U
U

HX11X048

U

HX11X050
HX11X054

U
U

HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X080
HX11X081

U
M2
U
U
U
U
M

HX11X082

U

HX11X083

U

Descripció
Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Termòmetre/ baròmetre
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

12

UA
U

H153A9F1

U

H1542013

U

H15A2015
HB2A1111

U
M

HB2C1000

M

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBBAA005

U

Descripció
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d
i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a

HBBAF004

U

HBC19081

M

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000009

14
14

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Riscos
2
12
2

16
1 /2 /14 /25
16
12 /25
10
14
26
2 /14
14
25
25

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152R013

U

/25 /26 /27
1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/25 /26 /27
1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/25 /26 /27
1 /2 /10 /12 /25

MESURES PREVENTIVES

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
H15A2024
HX11X013
HX11X021

HBBAB115

45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3

12 /25
14

12 /25
25

25
25
1 /2 /3
1 /2 /3 /10 /12
/13 /14 /16 /17

28

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superficies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
2
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Formació
10 /12 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Reg de les zones de treball
17
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27

Estudi bàsic de seguretat i salut

9.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

H1481242

U

H1485800

U

H1486241

U

H1487350

U

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE
Situació:
CAIGUDA DE
Situació:

PERSONES A DIFERENT NIVELL
ITINERARIS A OBRA
2
PERSONES AL MATEIX NIVELL
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

2

UA
U

H1411117

U

H1414119

U

H1421110

U

H1431101
H1432012

U
U

H1433115

U

H1446004
H144D205

U
U

H1457520

U

H145C002

U

H1461110

U

H1465275

U

H1474600
H147D405

U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant
i
folrades
de
niló
rentable
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements

1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25
12
14
14

2

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
2

2

3

1

3

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)

Riscos
1 /2 /6 /10 /12
/25
26

Codi
H15A2024
HX11X013
HX11X021

UA
U
U
U

HX11X022

U

HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X081

U
U
M2
U
U
U
M

HX11X082

U

HX11X083

U

Descripció
Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
2
12
2

1

2 /6 /14 /25
12 /25
10
14
26
2 /6 /14
25
25

25

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
10 /14

Codi
H1522111

UA
M

26

H152J105

M

17
17

H153A9F1

U

14

H15A2015
HB2A1111

U
M

1 /2 /6

HB2C1000

M

14

HBA31011

M2

HBB11111

U

HBBAA005

U

26
14 /26

1 /2 /6 /10 /12
/17 /25

27
1

29

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1
12 /25
12 /25
25

25
12
1 /2 /6
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27
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HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

HBC1KJ00

M

HBC1R801
HBC1S0K0

U
U

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27

1 /2 /10 /12 /14
/25
Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 1
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
25
Llanterna de tràfic amb con difusor, recarregable
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superficies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
10 /12
12
12
12
14
14 /17 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
(Aplicació del Real Decreto 105/2008 d’1 de Febrer, Decret 89/2010, Decret 21/2006)

PROPOSTES DE MINIMITZACIÓ

1.1. OBJECTIU
L´objectiu principal de l’estudi de gestió de residus, és optimitzar i racionalitzar el tractament i la valorització dels
residus, amb criteris mediambientals, que es generaran a la desconstrucció Dels edificis.
L’estudi es fonamenta en l´aplicació del principi de Jerarquització de la gestió dels residus : Reduir (minimitzar),
Reutilitzar i Reciclar.

QUANTITAT I NATURALESA DELS
RESIDUS

POSSIBILITATS DE VALORITZACIÓ

Un altre aspecte important de l’estudi de gestió és la prevenció i la planificació. És necessari que l’estudi es realitzi
el més aviat possible i conjuntament al projecte de desconstrucció ja que les tècniques que finalment s´utilitzaran
dependran del tipus de gestió que es dugui a terme i viceversa.
És important tenir en compte que la decisió final sobre l´escenari de gestió correspondrà al generador dels residus,
el promotor, el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d´altres com els econòmics, els tècnics i els de
seguretat i salut. Així doncs, l’estudi de gestió pretén donar una resposta real a la problemàtica de la gestió dels
residus, analitzant en tot moment aquests temes.

ESCENARIS DE GESTIÓ

1.2. METODOLOGIA
El mètode que s´ha utilitzat es basa en les següents fases:
1.2.1

GESTIÓ FINAL

PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ

Si observem la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que s´han de dur a terme en la
gestió dels residus, comprovarem que les prioritats principals són la prevenció i la minimització. D´aquesta forma
s´aconseguiran, a més, altres millores mediambientals, com la reducció del transport dels sobrants a l´abocador o a
la central recicladora, amb la consegüent disminució de la contaminació atmosfèrica i del consum d´energia.
Per minimització, entenem el conjunt d´accions organitzatives, operatives i tecnològiques necessàries per disminuir
la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i reutilització a origen. Així, doncs , és
imprescindible que la primera acció associada a la gestió dels residus sigui intentar de reduir-ne el volum en
l´emplaçament on han estat generats.

PRESSUPOST FINAL

1.2.4
1.2.2

QUANTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ

Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que sortiran del propi emplaçament
serà necessari l´establiment de la quantitat, aproximada i la naturalesa dels residus que es generaran.
Per poguer quantificar i caracteritzar els materials i els elements , s´haurà de fer un exhaustiu mesurament de
l´edifici. En aquesta caracterització de l´edifici objecte de demolició cal reflectir si es tracta d´un element o d´un
material, una aproximació sobre la seva quantificació i la seva naturalessa i una primera idea de les possibilitats de
valorització (Reutilització, Recuperació, Reciclatge, etc.).
En aquesta fase, és molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè puguin ser
separats de la resta i rebre un tractament específic.
1.2.3

PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ

El primer pas per optimitzar la gestió dels residus és concebre la desconstrucció amb criteris mediambientals; això
és, organitzar les operacions de desconstrucció tenint en compte que la quantitat de residus que vagi a para a
l´abocador sigui mínima. Per tant, estem parlant de desconstrucció.
La desconstrucció és el conjunt d’operacions de desmantellament d’un edifici que fan possible un alt nivell de
recuperació i d’aprofitament dels materials amb la finalitat de reincorporar-los a les noves construccions.
1.2.5

MATERIALS PERILLOSOS:

A continuació es mostra un llistat dels materials perillosos que podem trobar a l’obra:

ESCENARI DE GESTIÓ EXTERNA

En aquest apartat s´ha d´analitzar els diferents sistemes que permeten establir les possibilitats de valorització dels
residus, per la qual cosa cal comptar amb una bona informació sobre els gestors autoritzats pròxims a l´obra.
A partir de l´encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus, amb la procedent d´haver
definit un escenari de valorització format pels gestors externs, s´ha pogut determinar en cada moment de
l´enderroc els elements de gestió interna amb què cal comptar ( quantitat i característiques dels contenidors,
dipòsits especials...) i que , presumiblement, incidiran en un cost menor de la gestió de tals sobrants.
Finalment s´haurà d´escollir l´escenari més convenient pel promotor de l´obra i valorar el pressupost que implica.
A continuació podem observar un esquema que descriu els passos que cal seguir en el desenvolupament d´aquest
estudi:

1

MATERIAL

TIPUS DE

MESURES A

CLASSIFICACIÓ DEL

PERILLOSITAT

ADOPTAR

RESIDU

Material d'obra
de fàbrica

COBERTA

Plaques de
fibrociment

Les plaques de fibrociment,
quan són noves i en bon
estat de conservació, no
solen desprendre quantitats
significatives de fibres a
l´aire. Amb tot, la cara
exposada a la intempèrie es
degrada lentament a causa
de la pluja àcida, els canvis
tèrmics, l´erosió eòlica i
l´atac de microorganismes
vegetals.

Les fibres que desprenen
són cancerígenes per
inhalació.

A la memòria del
projecte s´han
especificat les
mesures que s´han
de pendre.

Especial

ACABATS

Canonades i
baixants de
fibrociment

Fluorescents

Canonades de
PVC

1.2.6

Pesos dels residus d'enderrocament d'edificació
kg/m² construït

IDENTIFICACIÓ

Les canonades de
fibrociment van ser
fabricades a l´estat espanyol
des de 1926 fins a 1987,
amb la varietat més perillosa
d´amiant, l´amiant blau.
Posteriorment ha estat
utilitzat l´amiant blanc.
Malgrat que el risc de
despreniment de fibres és
baix, es pot produir si
s´originen trencaments.

Les fibres que desprenen
són cancerígenes per
inhalació.

A la memòria del
projecte s´han
especificat les
mesures que
s´han de pendre.

Tubs fluorescents
procedents de recanvis,
reformes o demolicions
d´edificis.

Els vessaments
descontrolats de mercuri són
altament tòxis per al
mediambient. Són tòxics per
a l´home, per exemple, a
través de la ingestió
d´aliments contaminats.

Cal que siguin
lliurats sense
trencaments a
una empresa
especialitzada
autoritzada per a
a recuperar el
mercuri.

Canonades d´aigua i
baixants d´aigües residuals
fabricats amb PVC.

En el moment de la seva
eliminació ( si són
incinerades), s´emeten, en la
majoria d´instal.lacions,
dioxines a l´aire, que són
altament perilloses.

Amb la tecnologia
actual, l´acció
més recomenable
és que un gestor
autoritzat es faci
càrrec del residu
per reciclar-lo.

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica

Nau industrial d’obra de
fàbrica

Edifici d'habitatges de formigó

Obra de
fàbrica

542,0

558,0

338,0

Formigons

84,0

345,0

711,0

Petris

52,0

35,0

51,0

Metalls

4,0

7,8

16,0

Fustes

23,0

23,0

1,7

Vidre

0,6

0,8

1,6

Plàstics

0,4

0,4

0,8

Betums

-

-

0,9

Altres

4,0

6,0

9,0

Total

710

976

1.130

Especial.

Avaluació del volum dels residus d'enderrocament d'edificació
m³ residu / m² construït
Especial.

No especial

QUANTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS GENERATS A L´ENDERROC

En aquest apartat s´exposa una medició exhaustiva dels diferents materials i elements que formen els edificis a
enderrocar en funció de les seves possibilitats inicials de valorització.

Materials

Edifici d'habitatges d'obra de
fàbrica

Nau industrial d'obra de
fàbrica

Edifici d'habitatges d'estructura de
formigó

v. real

v. aparent

v. real

v. aparent

v. real

v. aparent

Obra de fàbrica

0,30100

0,51200

0,3100

0,52700

0,22500

0,38250

Formigons i
morters

0,03650

0,06200

0,1500

0,25500

0,30900

0,52530

Petris

0,04800

0,08200

0,0140

0,02400

0,02040

0,03470

Metalls

0,00050

0,00090

0,0010

0,00170

0,00210

0,00360

Fustes

0,03900

0,06630

0,0380

0,06440

0,00280

0,00470

Vidre

0,00020

0,00040

0,0003

0,00050

0,00060

0,00100

Plàstics

0,00020

0,00040

0,0002

0,00040

0,00040

0,00070

Betums

-

-

-

-

0,00070

0,00120

Altres

0,00460

0,00800

0,0006

0,00100

0,00900

0,01530

Total

0,43000

0,73200

0,5140

0,87400

0,57000

0,96900

En el projecte tècnic que s'adjunta a la sol.licitud de la llicencia urbanística de demolició s'ha d'avaluar:
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL DE LES EDIFICACIONS................................................................. 5.147,50 m²
SUPERFÍCIE FIBROCIMENT DE LES EDIFICACIONS............................................................................167,50 m²
Volum dels Residus d’Enderroc segons la Guia d'aplicació del decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya:
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

codificació

minimització

Obra:
Situació:

ENDERROC DE DIVERSES EDIFICACIONS
UA1 PERI SANTA COLOMA VELLA II

Municipi :

STA. COLOMA DE GRAMENET

BARCELONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si
no

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

2

3

Volum aparent

2

3

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

obra de fàbrica

170102

0,542

2790,216

0,512

2635,776

formigó

170101

0,084

432,432

0,062

319,176

petris

170107

0,052

267,696

0,082

422,136

metalls

170407

0,004

20,592

0,001

4,633

fustes

170201

0,023

118,404

0,066

341,312

vidre

170202

0,001

3,089

0,004

20,592

plàstics

170203

0,004

20,592

0,004

20,592

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

20,592

0,018

41,184

Plàstics

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

Ordre MAM/304/2002

..................

0,000

totals d'enderroc

0,000

0,7556

0,000

0,000
3
3805,40 m

0,7544

3673,61 t

Residus de construcció
2
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Comarca :

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

si

Residus que contenen hidrocarburs

altres

especificar

-

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Enderroc, Rehabilitació,

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
432,43
40
2790,22
2
20,59
1
118,40
1
3,09
0,50
20,59
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
si
si
si
si
si
si
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
si

no

si

no

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

si

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

si

si

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió fora obra
pressupost

documentació gràfica

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Excavació

Volum

Classificació

3

m (+20%)

12,00 €/m

Transport
3

Valoritzador / Abocador

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3

5,00 €/m

3

0,00
0,00
runa neta

Construcció
Formigó

70,00 €/m

3

m (+35%)

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

430,89

-

2.154,44

-

6.463,31

3.558,30

-

17.791,49

-

53.374,46

569,88

-

2.849,42

-

8.548,25

6,25

75,06

31,27

25,02

-

Fusta

460,77

5.529,26

2.303,86

1.843,09

-

Vidres

27,80

333,59

139,00

111,20

-

Plàstics

27,80

-

139,00

-

416,99

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Maons i ceràmics
Petris barrejats

Metalls

Altres

0,00

Perillosos Especials

55,60

0,00

-

-

-

667,18

6.605,09

2.223,94

25.408,47

1.979,30

71.026,96

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

105.019,82 €

3.805,40 m

3

3

105.019,82 euros
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

RESIDU

Enderroc, Rehabilitació,

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

2

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

Enderroc, Rehabilitació,
fiança
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tècniques

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

3673,61 T

Total construcció i enderroc (tones)

3673,61 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de STA. COLOMA DE GRAMENET
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

3673,61 T

11 euros/T

40409,74 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

3.673,6 Tones
40.409,74 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

1.2.7

VALORITZADORS

En aquest apartat s´han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les possibilitats de valorització dels
residus per tal de determinar les característiques principals dels diversos gestors autoritzats pròxims a l´obra.
170103

Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produits, s´ha consultat el Registre general de
gestors de residus de Catalunya de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
Bàsicament, cal conèixer les dades següents:

170201

A l´hora de seleccionar els valoritzadors s´ha tingut en compte que el menor cost ambiental , i freqüentment el
menor cost econòmic, s´aconsegueix quan:
•
•
•
•

•
•

El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats.
La quantitat de residus sigui mínima.
La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes condicions.
Els materials continguts en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels altres, atès que així en
facilitem el reciclatge o la reutilització ( el tipus de gestió depèn de les possibilitats reals de
valorització.
A cada gestor se li ha d´enviar estrictament el residu que acceptarà, i cal tenir present que com
més difícil en sigui la valorització, més costosa n´és la gestió.
Cal esmentar en aquest punt que si un residu petri (Classe I- menor cost de tractament) és
contaminat per un material perillós (Classe III-major cost), automàticament la totalitat del residu
sobrant inert passa a ser de Classe III.

MATERIALS

Cobertes.

CERÀMICS

Informació general de l´empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.)
Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es porta a cap.
Distància des de l´obra al punt de deposició del sobrant.
Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d´emmagatzematge.
Costos del transport.
Costos d´acceptació i/o abocament del material.

•
•
•
•
•
•

RECICLATGE

TEULES I

•

FUSTA

Marc finestres i portes.

RESIDU NO
ESPECIAL

170202

VIDRE

Finestres i lluernaris de
coberta.

RESIDU NO
ESPECIAL

170405

FERRO

Estructura.

RESIDU NO
ESPECIAL

V71. Abocadors no especials.
T15. Deposició en dipòsit de
terres i runes.
V15. Reciclatge i reutilització de
fusta.
V61. Utilització com a
combustible.
V14. Reciclatge del vidre.
T11. Deposició de residus
inerts.
V41. Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos
metàl.lics.

170601-170605. FIBROCIMENT.

CER

VAL TDR CODI

170601

A continuació, s´exposen les diverses possibilitats de valorització de cada material així com els gestors que ho
poden dur a terme:

RESIDU NO
ESPECIAL

T13
170605

NOM

DIRECCIÓ

E-

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Can Palà s/n, 08719-

01.89

ENVILAND S.A.

CASTELLOLÍ

CODI

NOM

DIRECCIÓ

TELÈFON

93.366.21.06

LLISTA ORIENTATIVA DE VALORITZADORS:

POSSIBILITATS DE
CODI CER

MATERIAL

DESCRIPCIÓ

CLASSIFICACIÓ

•

FLUORESCENTS

VALORITZACIÓ

170601
FIBROCIMENT
170605

FLUORESCENTS

170101

FORMIGÓ

170102

MAONS

Plaques en cobertes,
plaques de tancament de
façana, baixants i
cumbreres de cobertes.
Procedents de la
instal.lació d´il.luminació
de les naus.

RESIDU
ESPECIAL

RESIDU
ESPECIAL

ABOCADOR ESPECIAL

CER

VAL TDR

T13. Deposició de residus
especials.

Ctra. BV-1224 Km 6750
V44

PLANTA DE VALORITZACIÓ

TELÈFON

E525.98

PILAGEST S.L.

08254- Pont de

93.831.77.20

Vilomara (MANRESA)

RECICLATGE
Pilars, forjats,
paviments,...

RESIDU NO
ESPECIAL

V71. Abocadors no especials.
T15. Deposició en dipòsit de
terres i runes.
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•

170201. FUSTA.

CER

•

VAL TDR CODI

170201 V15

V15

V15

V15

NOM

E-

CESPA GESTIÓN DE

164.96

RESIDUOS S.A.

DIRECCIÓ

sector C, C/ 4. 08040

C/Pere IV ,441. 08020-

165.96

S.A.

BARCELONA

E-

HERMANOS GAYA GIRALT

182.96

S.A.

93.336.71.00

93.307.13.11

V41

93.274.43.49

174.96

sector C, C/ A21.08040

V14

V14

93.336.71.00

BARCELONA

CHATARRAS JOAN SÀNCHEZ

C/Pere IV ,441. 08020-

165.96

S.A.

BARCELONA

E-

ANNA MARIA TABUENCA

C/Guilleries,24. 08012-

185.96

CASBAS

BARCELONA

93.307.13.11

93.218.30.97

378.97

ANTONIO MARTÍNEZ BOSCH

C/Tapiolas,31. 08004BARCELONA

93.442.41.10

93.335.00.60

NOM

DIRECCIÓ

DEIXALLERIES.

VAL TDR CODI

TELÈFON

NOM

DEIXALLERIA DE BARCELONA
(ZONA FRANCA)

CESPA GESTIÓN DE
RESIDUOS S.A.

Pol. Ind. Zona Franca,
sector C, C/ 4. 08040

DIRECCIÓ
C/Cobalt cantonada C/

TELÈFON

93.402.70.00

del Foc. 08004BARCELONA

010

93.336.71.00

BARCELONA
•

V14

sector C, C/ 4. 08040

BARCELONA

E170202 V14

TELÈFON

Pol. Ind. Zona Franca,

E-

E-

V41

CER

VAL TDR CODI

DIRECCIÓ

BARCELONA

170202. VIDRE.

CER

CESPA GESTIÓN DE
RESIDUOS S.A.

V41

•
•

174.96

170405 V41

Camí antic de
Valènci,51-61. 08005-

NOM

E-

Pol. Ind. Zona Franca,
ECO-GREEN PALET S.L.

VAL TDR CODI

BARCELONA

CHATARRAS JOAN SÀNCHEZ

594.99

CER

Pol. Ind. Zona Franca,

E-

E-

TELÈFON

170405.FERRO I ACER NO ESPECIAL.

E-

CHATARRAS JOAN SÀNCHEZ

C/Pere IV ,441. 08020-

165.96

S.A.

BARCELONA

E-

HERMANOS GAYA GIRALT

182.96

S.A.

T12. DIPÒSIT RESIDUS NO ESPECIALS.

93.307.13.11
CER

VAL TDR CODI

Camí antic de
Valènci,51-61. 08005-

93.274.43.49

T12

BARCELONA

E-

ANNA MARIA TABUENCA

C/Guilleries,24. 08012-

185.96

CASBAS

BARCELONA

93.218.30.97

T12

E535.98

NOM

DIRECCIÓ

TRANSFERÈNCIA I

C/Riera de la salut,48.

RECUPERACIÓ BAIX

08980-SANT FELIU DE

LLOBREGAT S.A.

LLOBREGAT

E-

CESPA, GESTIÓN DE

174.96

RESIDUOS S.A.

TELÈFON

93.710.31.12

Pol. Ind. Zona Franca
Sector C, c/4 s/n.

93.336.71.00

BARCELONA
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RESIDU
1.2.8

Aquest apartat, i després de relacionar les quantitats i els tipus de residus amb els possibles valoritzadors, està
orientat a la valoració i selecció dels sistemes de gestió i a la determinació de l´organització i el tipus de demolició
selectiva, en funció de les operacions que s´hi realitzaran.
•
Fibrociment (RESIDU ESPECIAL).
En el cas d´aquest tipus de residu només hi ha una alternativa possible de sistema de deconstrucció i de gestió,
marcada per la legislació vigent i que està reflectida en diversos apartats del present projecte.

GESTOR / DESTÍ FINAL
ABOCADOR DE RESIDUS ESPECIALS

FIBROCIMENT

FLUORESCENTS

•
Làmpades fluorescents.
Els fluorescents es treuran manualment, i s´aniran col.locant en caixes i palets per ser portats a l´unic gestor que hi
ha d´aquest material.

FERRO

•
Ferro.
Reciclatge dels elements metàl.lics estructurals:
Per poder reciclar els elements estructurals és necessari que abans de començar la desconstrucció es conegui la
persona o entitat interessada en aprofitar-los.
Per aquesta operació s´actua amb una màquina amb cisalla, sense gairebé mà d´obra, i habitualment es deixen
caure a terra on són tallats en peces més petites.
Posteriorment, es transporten a un centre on es reciclaran per produir nou material metàl.lic.
•
Vidre procedent de les fusteries.
Respecte al vidre de les fusteries, es separarà el vidre de les fusteries per portar-lo a un centre de reciclatge de
vidre. Aquesta operació significa un augment del cost a causa de la mà d´obra necessària per dur a terme aquesta
operació.
•
Fusta.
La fusta, un cop separada dels vidres, serà carregada en containers i portada a reciclar.
•
Pedra de façana, obra de fàbrica, formigons, teules.
Els residus petris seràn transportats a l’abocador municipal autoritzat.
DESCRIPCIÓ DE L´ESCENARI FINAL DE GESTIÓ

En aquest apartat, un cop analitzats els condicionants tècnics, econòmics i mediambientals de la gestió i la
valorització dels residus s´exposa l´escenari final que es durà a terme en la deconstrucció.
Aquest escenari de gestió dels residus ha estat tingut en compte a l´hora de triar les tècniques de deconstrucció i
de realitzar la planificació i el pressupost de la desconstrucció.

Desmuntatge i emmagatzematge segons GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ENVILAND
especificacions de la legislació vigent.

S.A.
CASTELLOLÍ.

•
Residus banals procedents de l´etapa de neteja prèvia.
En cas que es trobessin residus banals, els que no tenen possibilitats de valorització es dipositarien a l´abocador
mentre que els que presenten condicions de ser reciclats es portarien a un centre de triatge o a un reciclador
específic per a cada material (bàsicament els metalls).

1.2.9

OPERACIÓ DE DECONSTRUCCIÓ

ESCENARIS DE GESTIÓ.

PILAGEST S.A.
Desmuntatge manual i paletitzat.
EL PONT DE VILOMARA (MANRESA)
Desmuntatge a l´obra dels elements
estructurals, i d´altres tipus.

FORMIGÓ, OBRA DE

Deconstrucció amb mitjans manuals i

FÀBRICA ( PETRIS)

mecànics i transport a abocador

VIDRES

FUSTA

BANALS NETEJA
PRÈVIA

Desmuntatge i separació manual dels
vidres.
Desmuntatge i separació del vidre
manual, i càrrega en contenidor.

RECICLATGE

ABOCADOR AUTORITZAT

RECICLATGE

RECICLATGE

Separació manual abans de l´inici de les
operacions de deconstrucció, i

SEGONS TIPOLOGIA FINAL.

classificació dels diferents materials.

Abans de començar l´obra el present estudi de gestió de residus serà revisat per tal de constatar si hi ha hagut
variacions en les condicions demandades pels diversos valoritzadors. En el cas de la neteja prèvia també es podrà
observar amb major detall l´estat amb el que han quedat les edificacions.

Santa Coloma de Gramenet, Març de 2017
EL REDACTOR DEL PROJECTE :

Albert Valdivia Requena
Arquitecte. Col. 2472
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